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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 2 mei 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
We sjonge û.o. in pear kûpletten fan it 
Wilhelmus op ‘e wize van Psalm 130. 
Wierskynlik de wize dy ’t yn it begjin foar dit liet 
brûkt is. Hiel bysûnder. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 1 Samuel 18   

David komt thús 
fan wer in 
oerwinning yn de 
striid en 
sjongende en 
dûnsjende froulju 
komme him yn ‘e 
mjitte. Se sizze: 
Saul hat syn 

tûzenden ferslein mar David syn tsientûzenden. 
Dat set kwea bloed by Saul. Hy prebearret 
David te deadzjen. 
We sjonge no û.o. kûplet 8 fan gesang 411 (it 

Wilhelmus) Dat past hjir krekt by. 

 
Preek: Yn de preek fergeliket 
dûmny de striid fan David mei dy 

fan Willem fan Oranje. Hy woe de kening fan 
Spanje wol tsjinje as dy respekt foar God hie. 
Hy focht tsjin it tirannyke bewâld fan Alva de  

 
lânfâd fan Nederlân. Dy striid om rjocht komt yn 
ús folksliet ta útering. It is gjin nationalistysk liet 
mar in religieus liet út de 16e ieu. Dat wie in 
roerige tiid. Flak nei de reformaasje en yn de 80 
jierrige oarloch. Derom hiene minsken yn de 2e 
wrâldoarloch ek sa’n affiniteit mei ús folksliet 
omdat it deryn giet oer in striid foar rjocht en 
frijheid fan minsken dy God as heechste 
Majesteit sjogge. (kûplet 15)  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Vitale Kerk  
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Dûmny bid mei ús tsjin alle ûnrjocht op ierde yn 
hokker foarm dan ek. Wy bidde ek foar Israël. 
Dat it der komme mei ta in rjochtfeardige 
oplossing foar alle partijen.  
Foarbede wurd dien foar: 
Ben Nauta, Cees Verbeek, Caroline Steringa, 
Ymkje Zandberg en frou Jongbloed-Reitsma  
 

  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
Cees Verbeek Bredyk 
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Gina 
Turkstra    
 

Heenzending en 
Zegen 
Wy krije de sêgen my.  
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Kofjedrinken 
Nei de tsjinst wie it tiid foar kofje..  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:           Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong.  
Diakenen:          Hinke Meindersma en Gjalt  
                          Lindeboom             
Kinderdienst:     Sietske Visser 
 
 


