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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  7 augustus 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons 
namens de 
kerkkenraad van 
harte welkom en 
wenst ons allen 
een gezegende 
dienst.  
Als openingslied 
zingen we Psalm 

74, een lied 
waarin een 
duif voorkomt, 
duif is de 
betekenis van 
de naam 
Jona. En in 
deze dienst 
gaat het over 
Jona en zijn taak en zijn vertrouwen en het gaat 

over het vertrouwen 
van de discipelen en 
ons vertrouwen.  
 
Bemoediging 
Na het gebed en het 
zingen van gezang 
444 Grote God ,wij 
loven u, gaan we over 
naar de lezingen.  

 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jona 2: vers 1 -11 wordt gelezen in 
het Fries; in deze verzen wordt de dank voor de 
redding uitgesproken. 
Zingen van gezang 19 (psalm 130 
Vervolgens wordt Matheus 14 vers 22 tot 33 
gelezen; het verhaal over Jezus die achterblijft 
en tegen de discipelen zegt om maar met de  

 
boot het water op te gaan. Na een nacht vol 
storm en slecht weer nadert Jezus de boot over 
het water. In eerste instantie schrikken de  
leerlingen, maar Jezus stelt hen gerust en dan wil 
Petrus naar Jezus lopen over het water. En 
Jezus zegt dat hij kan komen. Vlakbij Jezus  
verliest Petrus toch het vertrouwen en dan steekt 
Jezus de hand uit naar Petrus en spreekt hem 
toe over het gebrek aan vertrouwen.  Hierna 
zingen we gezang 56; Ga in het schip, zegt Gij. 
 
Preek:  
Het thema van de dienst is vertrouwen; het 
vertrouwen van Jona, het vertrouwen van Petrus, 
het vertrouwen 
van ons zelf in 
Jezus. In de 
verhalen komt 
duidelijk naar 
voren dat wij vaak 
kleingelovig zijn. 
Het schip vol 
discipelen kan 
worden gezien als 
de gemeente, de 
kerk. Na Pasen 
moeten we verder 
zonder Jezus maar we hebben brood voor 
onderweg door Pinksteren. Dominee illustreerde 
zijn verhaal met een verhaal over een beroemde 
trapeze-artiest; tijdens een interview gaf deze 
aan dat het publiek voor hem klapte maar dat de 

eigenlijke artiest de vanger was en is. 
Immers op het moment dat de trapeze 
artiest het touw loslaat is hij 
overgeleverd aan de vanger. Hij 
vertelde dat hij dan niets meer moest 
doen omdat hij erop kon vertrouwen 
dat de vanger zijn handen vast zou 
pakken.  
Ons geloof is ook een kwestie van 
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overgeven en vertrouwen. “Vader in Uw handen 
beveel ik mijn geest.”  Ook in tijden van sterfte 
moeten we niet bang zijn want we zijn geliefde 
kinderen van God. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diakonie 
2e Collecte: Kerk.  
 

De 
bloemen  
De bloemen 
gemaakt door 
Gina Turkstra 
gaan als 
groet van de 
gemeente 
naar de heer 
Boonstra. 
 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van Us Heit.  
 

Slotlied en zegen 
Als slotlied zingen we gezang 467 en we 
ontvangen de zegen. 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds R. Reitsma uit Goutum 
Organist : Albert Minnema 
Koster  Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen Tjitske Visser en Alie Kalsbeek.  
 

 
En deze keer was er geen koffiedrinken na de 
dienst…dat was de vorige week… maar even na- of 
bijpraten doen we toch wel… 

    
 


