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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  25 juli 2010  

 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling 
van dienst 
heet 
iedereen 
namens de 
kerkenraad 
van harte 
welkom in 
deze dienst.  
 

 
Dienst van het woord 
Tekst: Spreuken 20: 11, 12 
Lucas: 10: 38 –42. 

Het beste gewicht is evenwicht. Evenwicht was 
het thema van de preek 
De Evangelietekst gaat over Martha en Maria 
Leven is als het balanceren op een 
evenwichtsbalk. Heeft het dienen/werken van 
Martha de voorkeur of heeft het luisteren/ 
geloven onze prioriteit. 
Dienen is het geloof naar buiten toe, maar dit 
kan niet zonder het geloof naar binnen toe. 
Martha ontgaat de essentie van het bezoek. 
Dat is de kern van het geloof dat God zegt: 
“Liefste ik hou van jou”. 
Martha laat zich in beslag nemen door het 
dienen waardoor ze zich afsluit van de kern. 

De volgorde moet zijn: eerst luisteren/ geloven en 
daarna het dienen/ werken.Er moet een 
evenwicht zijn tussen deze twee factoren. 
En als je het evenwicht kwijt bent dan is er altijd 
plaats bij Jezus.  
Ds. Hiemstra besluit zijn preek met dezelfde 
woorden waarmee Karel Eyckmann dit verhaal 
besluit in zijn kinderbijbel. 
Tenslotte gingen Maria en Martha de afwas doen 
en Jezus hielp met het afdrogen.  
 

Dienst van het Delen. 
1. Zending 
2. Onderhoud gebouwen 

 

Bloemen.  
De blommen (makke 
troch  
Lieuwkje van Lune) 
giene hjoed nei  
Mefr. Reitsma-
Boesenkool 

 
 
 
 
Afscheid. 
Gemeenteleden konden Ds. Hiemstra bij het 
uitgaan van de kerk een hand geven. Allen 
maakten hiervan 
gebruik. Velen 
kenden 
Ds. Hiemstra nog 
vanuit zijn jonge 
jaren toen hij in 
Wirdum woonde.         
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Medewerkers. 
Voorganger:  Ds.J. Hiemstra, Drachten  
Koster:   Wiebe Brouwer 
Organist:  Bram Postmus  
Ouderling van dienst: Arie Dol. 
2e ouderling:  Sake Mink 
Diakenen:  Tjitske Visser, en Gjalt 

Lindeboom 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 


