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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  27 september 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet Ds. Francien van 
Keulen welkom, zij is eerder in de 
Gereformeerde gemeente dominee geweest.             
Het  openingslied is Ps 100: 1,2,3 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 8 
2e lezing: Matheus 9: 1-9 
 
Preek: Staan we wel 
eens stil bij wat de 
mens allemaal kan? 
In de medische 
wereld en de 
luchtvaart 
bijvoorbeeld, Ds. Francien weet het gevoel nog 
terug te halen van de eerste maanlanding, dat 
gevoel van verwachting, hoe gaat het komen? 

De spanning is terug te halen. 
De menselijke mogelijkheden lijken 
onverzadigbaar, tot hoeveel is de mens in 
staat?  
Wat heeft God aan mensen voor macht 
gegeven? We moeten de lof niet aan de mens 
opdragen, maar aan God, zoals in Psalm 8. 
 

 
Uiteindelijk is de mens erg klein in de onmetelijke 
wijdte van de hemel. Dat God aan ons denkt in 
dit heelal!! Wat is God groot!! 
God heeft de macht aan de mensen verleend 
zodat we aan het werk kunnen gaan zoals Hij dat 
zou willen. 
Maar de mens verprutst veel, waar loopt dit 
uiteindelijk op uit? We denken niet goed aan de 
natuur. 
Maar toch laat God ons niet los, we worden er stil 
van. Daarom zingt David in Psalm 8 : 
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid’. 
Dit is een eerbetuiging aan de Schepper van 
hemel en aarde! 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Vredes werk 
2e Collecte: onderhoud gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt voorbede gedaan voor : 
Mw.Visser-Gillebaard, zij is deze week verhuisd 
naar Weidum en voor:                                                  
Elske Posthuma, zij neemt volgende week als 
organist afscheid van onze gemeente, omdat ze 
vanwege haar gehoor verlies haar zo geliefde 
orgelspelen niet meer kan doen. 

 
Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Mariska 
Bergsma, 
Pastorijsingel.  
 Het bloemstuk was 
gemaakt door: Mw. 
van Lune. 
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Medewerkers 
Voorganger:  Ds. F.van Keulen, Winterswijk 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Teake Posthuma 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed/ Hinke 
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