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Dienst van de voorbereiding 
We zingen als opening Gezang 430: 1,5 en 7: 
“Ik heb U lief, o mijn beminde”.  
In het drempelgebed belijden we God onze  
persoonlijke schuld en de schuld van de wereld. 

 
Dienst van de schriften 

1e lezing: Fil. 4: 10-23. 
Paulus schrijft in dit 
gedeelte van zijn brief aan 
de Filippenzen dat de Heer 
hem veel vreugde heeft 
gegeven nu de gemeente 
eindelijk haar zorg voor 
hem heeft kunnen tonen.  
 
Preek: 

Drie jaar geleden was dominee Stougie met 
een groep gemeenteleden bij Wirdum op 
bezoek om te kijken hoe men hier vorm geeft 
aan het gemeentewerk. Het was een 
stimulerend bezoek waarvan men verrijkt 
huiswaarts keerde. Gewapend met de 
opgedane ideeën is zijn gemeente in Burgum 
daarmee aan de slag gegaan. Dit jaar heeft dat 
onder meer geleid tot initiatieven op het terrein 
van de zorg, wat ten goede komt aan de 
gemeente. Paulus pleit ook voor het belang van 
uitwisseling van kennis, ten voordele van een 
ieder. Door te geven, ontvang je. Illustratief in 
dit verband is ook het verhaal van een kennis, 
die geld heeft belegd in het interkerkelijke 
oikocrediet. Deze beweging verstrekt kleine 
ondernemers in de Derde Wereld leningen 
tegen een lage rente. Die kennis gaf onlangs 
aan, dat hij er heel wat beter voor stond dat 
mensen, die hun geld hebben belegd in Fortis. 
Uit vers 12 komt Paulus naar voren als een 
mens in balans; hij heeft alles aan den lijve 
ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en  
 

 
gebrek. In vers 13 schrijft hij tegen alles bestand 
te zijn door Hem die hem kracht geeft. 
Terugblikkend over 2008 zegt dominee dat hem 
in 2008 overeind heeft gehouden de band met de 
Opgestane, de band met 
elkaar en de band met de 
wereld. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Onderhoud 
gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de voorbeden wordt  Gods ontferming 
gevraagd voor de situatie in de Gazastrook, waar 
de afgelopen dagen honderden mensen zijn 
omgekomen door raketaanvallen door Israël, als 
vergelding voor de honderden raketten die 
Hamas de afgelopen weken op Israël heeft 
afgevuurd. Gebeden wordt voor het wonder van 
de vrede voor het Palestijnse en 
Israëlische volk in dit verscheurde 
land. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: Elly 
Weerstra aan de Pastorijsingel.  
Het bloemstuk was gemaakt door 
Fokje Tolsma. 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. W.M. Stougie, Burgum. 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids  
Ouderling van dienst: Anne de Haan 
Diakenen: Hinke Meindersma en Auke 

Wiersma 
Kinderdienst:  Ypie Lindeboom en Jannie 

Veenstra. 


