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      Wirdum Fr e.o. 

Zondag 25 september 2022 

 
Welkom 
Ouderling Hinke 
Meindersma heet iedereen 
welkom, in de kerk of 
thuis.  
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het openingslied is lied 
276: 1 “Zomaar een dak 
boven wat hoofden”. 
Ds. Wybe Feenstra brengt 
ons de vredesgroet van 

God, welke de 
gemeente 
beantwoordt. 
Daarna volgt de 
bemoediging en het 
drempelgebed.   
Psalm 103: 1 “Zegen, 
mijn ziel, de grote 
naam des Heren”. Na 
het zingen hiervan 

stelt ds. Feenstra zichzelf even voor aan de 
gemeente. Vanmorgen gaat het in de dienst 
over ziek zijn en leven met een beperking en 
genezing. 
Psalm 6: 2 “Ik word verteerd door vrezen”. 
Het kyriegebed voor de nood van de wereld 
wordt gevolgd door het glorialied, lied 150a: 1 
en 4 “Geprezen zij God!”.   

 

Dienst van het Woord 
Gebed van de zondag over 
ons leven en ons geloof.   
Eerste lezing is Psalm 92. 
Afwisseling in lezen en 
zingen. Boven de psalm 
staat: “een psalm, een lied 
voor de sabbat”.  
De coupletten 2,4,6,8 van 
deze psalm worden 
gezongen.   
Tweede lezing is Lucas 13: 
10-17 over de genezing op sabbat. 
Zingen lied 426 “God zal je hoeden”  in drie talen: 
Engels, Nederlands en Fries. 
 

Preek 
Het gaat vandaag over ziekte, vooral chronisch, 
en beperking. Maar iemand die ziek is of een 
beperking heeft is altijd meer dan die ziekte of 
beperking. De predikant vertelt dat zijn moeder in 
het beginstadium van dementie de uitspraak 
deed: “Ik ben niet dement, maar ik heb 
dementie”. De vrouw in het verhaal uit Lucas is al 
18 jaar ziek; zij gaat gebukt door het leven. In die 
tijd een half mensenleven! Toen werd ziekte wel 
gezien als bezetenheid; deze vrouw is bezet 
gebied. Maar ze is wel op 
sabbat in de synagoge, plek 
van de hoop. Dag en plaats 
zijn hoopvolle tekenen. Hier 
worden dingen verteld over 
God, over bevrijding. Jezus is 
er ook. Hij ziet de vrouw, roept 
haar, zegt iets tegen haar en 
legt haar de handen op.   
Een ommekeer: de vrouw 
gaat rechtop staan en gaat God loven, dat is het 
eerste wat ze doet. Wij kunnen meeleven met 
haar, maar ook meeloven. 
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Maar er is een bezwaar van de leider van de 
synagoge, hij zegt tot de menigte (en niet tot 
Jezus): op sabbat moet er gerust worden. Maar 
hij heeft de betekenis van de sabbat niet 
begrepen. 
Joden mochten dieren losmaken op sabbat om 
die naar het water te laten lopen (ze mochten 
het water niet naar de dieren brengen). 
Geboeide mensen mochten dus zeker bevrijd 
worden, zo weerlegt Jezus het bezwaar. Dan is 
het goed de Heer te loven zoals met psalm 92. 
Jezus noemt de vrouw een dochter van 
Abraham. Laat de christenen God loven samen 
met Abrahams kinderen. 
 

Stilte en orgelspel 
Het loflied is lied 868: 3,4,5 “Lof zij de Heer, de 
almachtige koning der ere”. 
 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door 
ouderling.   
De bloemen gaan naar 
familie. Van de Ven-
Posthumus. 
1e collecte: KiA 
(vredesweek, 
zendingswerk in   
Colombia) 
2e collecte: onderhoud 
gebouwen  

 

Herdenking 

Na de collecterondgang wordt ons gemeentelid 
Wiepkje Offringa-Miedema herdacht. Zij is 
afgelopen week overleden. De ouderling leest 
de rouwkaart voor. Na een moment van stilte 
wordt gelezen “De minsken fan foarby” (Hanna 
Lam), terwijl de diaken een lichtje ontsteekt aan 
de Paaskaars en deze een plaats in de kapel 
geeft.   

 
 
 
 
 
 
 

Daarna volgen de gebeden: dankgebed, 
voorbeden, stil gebed en het Ús Heit. 
Het slotlied is lied 938: 1,2 “Christus die u wilt 
tooien” is het slotlied. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de 
zegen met een driemaal 
gezongen Amen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wybe Feenstra 
Organist:  Albert Minnema   
Ouderling: Hinke Meindersma   
Diakenen: Jannie Lindeman     

Beamer:  Hendrik Hiemstra   
Koster:  Drees Visser 
Tekst: SIW Foto’s: ROB  


