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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 30 augustus 2009 

 
Dorpsfeest 

Vrijdag en zaterdag was het dorpsfeest. Beide 
dagen was de kerk geopend voor het 
“Hooggeëerd publiek”.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Jelle de Jong heet ons 
allen van harte welkom.  
 
Ds Elverdink viel het al op dat hier dorpsfeest 
was. Dit is er de tijd voor maar ook de tijd van 
vakanties die voorbij zijn. Kinderen gaan weer 
naar school. Allemaal zaken worden weer 
opgepakt. En in deze tijd blijkt dan weer dat de 
Bijbel ook een soort ‘planner’ is. Een soort 
‘Tom-Tom’. De rode draad daarin is een 
belofte. Jesaja 30 vers 21 geeft de stem weer 
die de weg wijst die we moeten volgen. Het is 
geen techniek maar helpt ons wel op weg.  
De tien geboden worden voorgelezen.  
 
Nei begjin 
De foargonger komt út Eastermar en hij fertelt 
dat it skûtsje fan syn doarp twa kear kampioen 
waard bei de IFKS. Twa kear grut feest om it 
skûtsje yn te heljen. No sieten sy in de 
haadklasse en gong it net sa goed. Dus ek gjin  

 
yntocht. Sneine middei gong hy mei de dochter it 
skûtsje dôchs temjitte. Sy hawwe in lyts boatsje. 
Underwei op de mar wiist de dochter nei in grut 
jacht en seit: “Sjoch heit, wat in grutte boat... soe 
heit die wol ha wolle?”. 
Dat soe heit wol wolle mar moat dat ek? 
Giet it net mear om it wetter, de natuer, it silen, it 
‘belibjen’?   
Staar je net blyn op it gruttere mar sjoch om je 
hinne....  
 
Kindernevendienst 
De kinderen 
gaan met 
Geartsje van der 
Meer naar de 
kinderneven-
dienst.  

 
 

Dienst van de 
schriften 
1e lezing: Rechters 9 vers 1-21. Dit gaat over het 
kiezen van een koning. Abimelech stelt de 
burgers van Sichem voor de keuze. Ze kiezen 
voor hem want hij is nog familie. Daarop stelt 
Abimelech een leger samen en laat 70 broers  
ombrengen. Eén van hen, Jotan, ontsnapt. Hij 
houd de burgers de fabel voor van de bomen. 
Die willen een koning maar de olijfboom, 
vijgeboom en de wijnstok weigeren. Ze dragen 
liever vrucht dan wat staan te ‘wuiven’.  
De doornstruik lijkt het wel wat maar stelt daarbij 
dat het dan wel alles of niets is. En hij kan vurige 
reageren. Daarop vlucht Jotan.  
We zingen Gezang 252. “Wat zijn de goede 
vruchten”.. 
 
2e lezing: Johannes 15 5-9. Ik ben de wijnstok 
jullie zijn de ranken… 
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Preek: Het 
thema is ‘je plek 
weten’. Doe 
waar je goed in 
bent. De fabel 
van Jotan geeft 
dat mooi weer. 
De vruchtbomen 
weigeren om 

koning te worden. Ze dragen zoete vruchten en 
willen dat niet inleveren om wat boven de 
andere bomen te ‘wuiven’.  
Vergelijk het ook met het voetbal. Huntelaar en 
Sneijders die naar Madrid gingen voor veel 
geld. Nu spelen ze daar vrijwel niet en worden 
ze verkocht. Was die overstapt naar Madrid 
verstandig? Kwamen ze niet meer tot hun recht 
op de plek waar ze speelden?  
 
Abimelech pakt het slim aan. Bij de vraag over 
het koningschap wijst hij op de familieband. En 
dan volgt toch een staaltje van ‘eigen volk 
eerst’. Ze kiezen hem. Met extra geld uit de kas 
van de tempel van Baäl huurt hij een leger 
criminelen die 70 zonen van Gideon 
vermoorden. Een sterke leider waar vaker om 
wordt gevraagd.  
De jongste zoon ontsnapt. Jotan (de naam 
betekent ‘integer’) spreekt de inwoners toe en 
gebruikt de fabel van de bomen die een koning 
zoeken.  
 
De tegenwoordige voorbeelden zijn er veel: 
Je kunt promotie maken maar ten koste van 
wat? Moet je er voor verhuizen etc.. 
Een club meiden die het leuk heeft. Tot de 
reclame laat zien dat jij je moet opmaken, 
afslanken, sexy kleren dragen. Ga je daar in 
mee?  
Je bent 20 jaar getrouwd en de sleur komt erin. 
In hoeverre krijg je ook voor andere leuke 
mensen of blijf je trouw en werkt aan je eigen 
relatie? 
 
De doornstruik / stikelbosk is brandbaar. 
Schuilen onder zijn takken is niet een reële 
schuilplaats.  

Kunnen wij ook zijn als de vijgeboom, olijfboom 
en wijnstok. Doen waar je in geworteld bent. Een 
ware rank van de wijnstok zijn?  
Paulus gaf het al aan; zonder de liefde heeft niets 
betekening. De discipelen bleven niet doen wat 
ze deden maar goeden doen waar ze goed in 
waren; ranken zijn aan de wijnstok.  
En voor ons kan gelden dat we niet zweven in 
eigen ambitie maar vrucht dragen op de eigen 
plek.  
We zingen gezang 78 1 en 4.   
 

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

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gedankt 
wordt voor de 
geboorte van 
Taije Rimmer 
op 19 
augustus aan 
de Kamp 4 in 
Wurdum.  
Met de zegen 

van de Heer verlaten wij de kerk.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
koster Jannie die 50 jaar is 
geworden.  
  
Het bloemstuk was gemaakt 
door:   Loeki van Lune 
 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Elverdink uit Eastermar 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
Diakenen: Hinke Meindertsma en Gjalt 

Lindeboom.  
Kinderdienst:  Geartsje van der Meer.  
 


