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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 15 juni 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
Na votum en groet wordt dat de kinderen van 
de kindernevendienst  een project gaan houden 

over de 
schepping. 
We zingen 
SOW 216: 
“De earste 
dei dat God 
wat sei….” 
Via de 
coupletten 
worden de 

scheppingsdagen beschreven. Daarna 
komende de kinderen van de 
kindernevendienst  naar voren. Linda 
Jongbloed en Ypie Lindeboom nemen de 
kinderen mee.  

 
Dienst van de schriften 

Lezing: 
Psalm 8. Hier 
zingen we 
ook uit. “Heer 
onze Heer 
hoe heerlijk 
en 
verheven…” 
Dit gaat over 

de grootsheid van de schepping en hoe klein de 
mens zich kan voelen. Ook zegt de psalm dat 
wij in die schepping bijna goddelijk zijn…  
Preek: Gedeeld wordt de grootsheid van de 
schepping en hoe wij ons daarin kunnen 
voelen. De schepping is niet te bevatten en dan 
voelt de mens zich heel klein. Dan is er ook de 
verwondering over dat God omziet naar die 
mensen. Wij leven in die schepping en hebben 
daar invloed op. Dat kan twee kanten opgaan. 
De goede kant met ontwikkelingen op gebied 
van de geneeskunst, onderwijs etc.  

 
Toch komt de andere kant ook heel veel voor. 
Een schepping die uitgeput wordt, waar geen 
rekening mee wordt gehouden met de  
toekomst… Waar commerciële belangen de 
gezondheid- en milieubelangen in de weg 
staan…De vraag is 
dus hoe ieder van ons 
daar mee omgaat!! 
 
Onze organiste Klaske 
Deinum sluit de preek 
af met  prachtig 
pianospel.  
 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: is voor het Werelddiaconaat 
2e Collecte is voor de kerk 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Deze morgen is 
de maaltijd van 
de Heer gevierd.  
Wij zijn 
uitgenodigd om 
mee te doen.  
De voorganger 
spreekt de 
inzettingwoorden 
en breekt het 
brood en toont 
de wijn.  
Hierna zijn wij 
door de 
diakenen 
genodigd aan de 
maaltijd van de 
Heer.  
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voorbede is gedaan voor mevr.Nauta, mevrouw 
de Ruiter en Talsma  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
Tjitte Talsma die nu weer 
thuis is uit het ziekenhuis 
na een val uit de boom. De 
âlderling fan tsjinst sei 
noch: “Ik soe him al hast 
Zacheus neame. Die hie ek 
wol wat  mei yn beammen 
klimme... 
Het bloemstuk was 
gemaakt door Lies de Jong  
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne de Haan.  
 


