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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  2 oktober  2022 

 
Welkom 

Als we deze morgen de kerk 
binnenkomen staat de mand 
van de voedselbank al weer 
klaar. Ook deze 1e zondag van 
de maand kunnen we daar 
onze gaven in doen en zo 
omzien naar onze medemens 
die het moeilijk heeft.   
We worden welkom geheten 
door ouderling Elizabeth Mozes 
waarna we lied 215: 1,3 en4 
kunnen zingen. 
“Ontwaak, o mens, de dag 
breekt aan, 

Die u Gods liefde doet verstaan” 

 
Na stil gebed volgt bemoediging 
en drempelgebed. Het 
drempelgebed ten tijde van de 
joodse feest en gedenkdagen-
naar psalm 119 : 86 
 
Dan volgt lied 215:5 en 7 
“Houd dan de hemel in het oog, 
Maar hef uw hart niet al te hoog” 
 
Hierna volgt een psalmgebed-

psalm37- uit 150 psalmen vrij door Huub 
Oosterhuis. 

 

Een lied van kyrië en gloria: 
Bloesemtijd 
Door : A.C.Bronswijk op de melodie van psalm 
12 
“Ziende geworden zijn wij door de dromen, 
Door visioenen van gerechtigheid” 

 
Bij deze Israëlzondag 
De Israëlzondag werd kort na de 2e wereldoorlog 
ingesteld. Maar we mogen 
niet vergeten dat het elke 
zondag Israëlzondag is. 
De lezing is uit het eerste 
testament. Uit Jesaja 25: 6-
12. Het wordt steeds 
afgewisseld met lied 216 uit 
liedbundel Tussentijds. 
“Komen ooit voeten gevleugeld mij  melden de 
vrede 
Daalt over smeulende aarde de dauw van de 
vrede” 
 De lezing wordt gedaan door Elizabeth Mozes. 
De Heere richtte een maaltijd aan voor alle 
volken.   
 
We kunnen nu luisteren naar 
psalm 20: “God zij nabij” 
 
De tweede lezing is uit 
Mattheüs 25: 31-40 en wordt 
voorgelezen door Hannah 
Reitsma. 
Na deze lezing zingen we lied 
418: 1,2 en 3 
“God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
Dan zal ons geen machtuit 
elkander drijven”. 
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Preek 
Het thema van dit seizoen is aan tafel. 
In de hal van de kerk staat een pan waarin je je 
naam kunt deponeren. Dan wordt je gekoppeld 
aan een andere persoon en kun je samen eten. 
Dat is spannend. Wie komt er bij mij aan tafel 
en hoe begin je zo’n maaltijd. Met gebed of met 

een gedicht?   
Met elkaar eten zorgt 
voor verbinding. Je 
kunt zo verrassende 
ontmoetingen 
hebben. Er is veel 
eenzaamheid. Als je 
denkt dat je alleen 
verantwoordelijk bent 
voor je eigen leven is 
dat ook eenzaam. 
Een mens heeft 
medemensen nodig. 

De toekomst van de kerk is onzeker, maar je 
mag in de kerk jezelf zijn, zoals je bent. Je mag 
aanschuiven aan een gedekte tafel van troost, 
hoop, liefde. Het licht van de hemel schijnt over 
de tafel, schijnt over jou. In al je breekbaarheid 
wordt je altijd weer geroepen om aan te 
schuiven. Je mag mens worden. Jezus breekt 
het brood voor ons allen. Het geloof is geen 
zoethoudertje. Zachte krachten zullen winnen. 
Dat kan hoop geven, je ziel zal vrij zijn. 
 Amen. 
 
Na stilte kunnen we meezingen met het lied 
”Lichtstad met uw paarén poorten” 

 
Mededelingen: 

 
 
De 
bloemen 
gaan als 
groet van 
de 
gemeente 
naar 
Klaaske de 
Boer uit 
Wergea.  
 
 

De 1e collecte is voor 
Kerk en Israël 
De 2e collecte is voor 
kerkelijkwerk 
 
Hierna volgen de 
gebeden wat we 
afsluiten met het 
gezamenlijk bidden van Ús Heit 
 
Als slotlied zingen we lied 737: 1,2,3 en 5 
 
“Jeruzalem, myn Heite stêd 
Myn memmehûs, wannear 
Sil ik dy sjen sa asto bist 
De breid fan Him,ús Hear?” 
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Zending en zegen 
 Voor we naar huis gaan 
mogen we de zegen 
ontvangen, wat we 
beantwoorden met 3 maal 
Amen 
 
We worden uitgenodigd 
om gezellig met elkaar 
koffie te drinken en wat 
na te praten. 
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