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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  25 januari 2009 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Vandaag beginnen 
we met het 
intochtslied. 
Gezang 483 vers 1 
en 4; Gij die alle 
sterren houdt 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jona 4 
2e lezing: Korintiërs 2, 
hoofdstuk 9 v.a. vers 6  
 
De lezing van Jona is het 
laatste hoofdstuk van het 
boek Jona. Jona is hierin boos op God. De 
verdorven stad Ninevé is niet afgestraft maar 
behouden omdat de inwoners zich bekeerden. 
Jona geeft aan dat hij van te voren wel had 
geweten alles voor niets te hebben doorstaan. 
Hij kende immers goed de tekst van Psalm 85 
die hij eerder had gereciteerd n.a.v. zijn eigen 
redding. ‘U bent genadig geweest, u keerde het 
lot ten goede’.  
 
Uit Korintiers werd voorgelezen omdat dit de 
weken van ‘Kerkbalans’ zijn, gemeenteleden 
zal weer gevraagd worden om een bijdrage. 

Het is een inspirerend 
bijbelgedeelte over geven aan 
de gemeente. Met als kern: 
Laat ieder zoveel geven als 
hij zelf besloten heeft, zonder 
tegenzin of dwang, want God 
heeft lief wie blijmoedig geeft.  

 
Preek:  

Wat is een ware profeet?? En wat een valse? 
Ds. Wagenaar confronteerde ons met die 

vraag. En wat is dat nou eigenlijk: ‘Profeteren’? 
Profetie klinkt wat ouderwets maar in de  
 
moderne wereld 
blijkt de behoefte 
naar profetie enorm 
groot. Als je 
googled dan krijg je 
honderden hits. 
Profetie wordt vaak 
verward met 
toekomst 
voorspellen. Bijbels 
gezien is dat het juist niet. In de bijbel wordt daar 
zelfs tegen geageerd. De toekomst ligt niet vast 
maar mensen kunnen in vrijheid keuzes maken. 
Een ware profeet is dan ook niet iemand die de 
toekomst voorspelt maar begaan is met het leven 
van mensen heden ten dage. Vol mededogen 
waarschuwt hij/zij voor de gevolgen van gedrag. 
Een profeet vraagt om een ommekeer en hoopt 
voor de mensen dat niet zal gebeuren waar hij/zij 
voor waarschuwt. 
Jona deed dit niet, hij zei alleen: ‘Over veertig 
dagen zal jullie stad vernietigd worden’ en hoopte 
met zijn eigen ogen te zien dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurde. Tot zijn grote ongeloof 
namen de bewoners van Ninevé zijn signaal 
serieus en bekeerden ze zich. Jona was daarna 
wrokkig op God en viel behoorlijk door de mand. 
Hij bleek niet rechtvaardig maar rechtlijnig, niet 
vergevingsgezind maar wraakzuchtig. En dat 
ondanks dat hij eerder zelf nog een tweede kans 
had gekregen van God. Een valse profeet. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Oecumene 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
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Bloemen 
De bloemen gaan 
naar: Fam. Nauta, T. 
de Boerstr.  
De bloemen waren 
verzorgd door Lies 
de Jong.  
 

Gebedsintenties 
Mevrouw Vroom, 
mevrouw De Ruijter en Jelke Wijbenga liggen in 
het ziekenhuis. Fronie de Jong, dochter van 
Jelle en Lies de Jong gaat 3 maanden in een 
ziekenhuis in Oeganda werken. 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Dhr. Minnema, Stiens 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Martsje Meijers 
Diakenen:  Bea Koornstra en 

Hinke Meindertsma 
 


