
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 14 augustus 2011 

1 

 
 
 

 

 

 

             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 14 augustus 2011 

 
Door het verlof van onze dominee hebben we 
de laatste tijd veel gastdominees die we nog 

nooit of zelden als 
gast hebben gehad. 
Het is dan elke keer 
weer een verrassing 
wie die dominee nu 
is. Afgelopen 
zondag stonden 
Geartsje en Hinke in 
de deuropening en 

zagen een mevrouw aan komen lopen. Het leek 
een vakantiegast die hier de kerkdienst wilde 
bezoeken. De mevrouw las nog nieuwsgierig 
het bordje dat aan de kerk hangt en informatie 
geeft over de geschiedenis van ons 
kerkgebouw. Ja een echte toerist maar nee… 
Ze stelde zich voor als de dominee. Nou, 
welkom dominee van Dijken.  

 
Dienst van de voorbereiding 

Nadat de 1e ouderling ons allen 
heeft verwelkomd zingen we het 
„Intochtslied‟ is psalm 67 vers 1 
en 2 (God zij ons gunstig en 
genadig). 
Na het gebed volgt het 
„Glorielied‟: Gez. 231 vers 1,2 
en 4 (Wij knielen voor uw zetel 
neer). 

 

Dienst van de schriften 
Daarna volgt de eerste lezing nl. Psalm 30 vers 
1-9. Een danklied van David voor al die keren  

 
dat zijn Heer hem hielp of hij Zijn liefde voelde. 
We zingen dan gezang 107 vers 1 over dat God 

genadig aanziet 
al wie 
zachtmoedig 
leven.  
Dan leest de 
dominee voor 
uit Handelingen 
9-19A dat gaat 
over Ananias 

een leerling die in Damascus woonde en een 
visioen kreeg waarin de Heer hem verzocht 
Saulus te verwelkomen. Ananias bracht er tegen 
in dat Saulus bekendstond als een vervolger van 
de eerste christenen. Maar de Heer zei tegen 
Ananias dat hij juist deze Saulus had verkozen 
om Zijn naam uit te dragen. Toen Ananias Saulus 
uiteindelijk echt ontmoette ging Saulus weer zien 
en liet hij zich dopen.  

 
Uitleg/preek 
Het verhaal van Saulus roeping is 
een zeer ingrijpend verhaal voor de  
geschiedenis van de kerk. 
Oorspronkelijk moest Saulus de 
mensen van de „Rechte weg‟ zoals 
de eerste christenen werden 
genoemd weer terugbrengen naar de „Joodse 
weg‟.  
In Saulus geval was die weg geplaveid  met ge- 
en verboden. Voor elke dag één en voor elke bod 
één. Saulus was een fanatieke navolger van 
deze ge- en verboden. Hij kwam oorspronkelijk 
uit Tarsus en was Romeins en Joods. Dit 
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dubbele paspoort blijkt later, wanneer hij gaat 
evangeliseren, heel waardevol.  
Deze Saulus heeft een mystieke ervaring 
waarbij hij een stem hoort “Saul, Saul, waarom 
vervolg je mij?” 
Dit slaat in als een bliksem bij Saulus. Ananias 
(zijn naam betekend „God is genadig‟) trekt hem 
vervolgens verder over de streep.  
De vraag is nu wat Saulus zo heeft geraakt wat 
bij hem zo‟n ommekeer heeft 
teweeggebracht. 
Het blijkt die grote genade te zijn die 
hij vanaf het begin ervaart. Dat de 
Heer juist hem verkiest als apostel. De 
dankbaarheid hierover blijkt iedere 
keer weer uit de brieven die Paulus 
later zal schrijven. Hij heeft ervaren 
dat hij bij de Heer niet wordt 
beoordeeld op alles wat hij denkt te moeten 
doen. Nee, hij en alle andere mensen, zijn in tel 
om wie ze zijn. Paulus ervaart zijn verdere 
leven een grote ruimhartigheid en vrijheid door 
zijn leven met de Heer.  
Het is niet het juk, het is de vrijheid die je mag 
ervaren door te zijn wie je bent. 
 
Hierna zingen wij gezang 477. Geest van 
hierboven, leer ons geloven, hopen, 
liefhebben door uw kracht.  
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar de 
familie Jongbloed, 
Brédyk 50, Wytgaard. 
 

Collectes: Diaconie en 
kerk 
 
 

Heenzending en 
Zegen 
We bidden voor het 
ontvangen van de zegen 
samen het „Onze Vader‟ op 
de ouderwetse manier. Dat 
is soms wel weer een fijn. 
Dan kunnen we de ogen 
gewoon dichthouden. 

 
 

Noch efkes neiprate 
mar ûndertusken is 
de lytse Ids al op 
paed om pake op te 
heljen…  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Van Dijken uit Hallum  
Orgel:   Albert  Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer  
Bloemen: Lies de Jong.  
Ouderling van dienst: Sandòr Weerstra 
2e ouderling:  Geartsje van der Meer 
Diakenen:  Hinke Meindertsma,  

Gjalt Lindeboom 


