
 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 30 janauri 2011  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 30 januari 2011  

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons 
allemaal van harte 
welkom.  
Deze ochtend gaat 
Ds.v.d Boogaard 
voor, hij vervangt de 
zieke Ds. Post-Knol. 
Ons openingslied is 
ps.107: 1,4 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Rich 7: 1-8 
Gideon overvalt de Midjanieten……. 
2e lezing: Lucas 12: 22-32 
Hij zei tegen zijn leerlingen: Om deze reden zeg 
ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf 
en over wat je zult eten, noch over je lichaam 
en wat je zult aantrekken. Want het leven is 
meer dan voedsel en het lichaam meer dan 
kleding….. 
 
Preek: Ds. vertelt dat hij een artikel heeft 
gelezen waarin wordt gezegd dat de teruggang 
van kerkgang de eigen schuld is van de kerk. 
Ondanks de ‘aardige’ mensen. 
Wij meten het bezoek door middel van getallen, 
hieraan zouden we houvast hebben, maar is 
dat wat God wil? Wil Hij een grotere kerk? 
De midjanieten vernietigen het volk Israel  en 
dit vervalt in bittere armoede. Midjan staat voor 
het absolute kwaad. 

 
Kijk je naar het heden dan zou je kunnen 
bedenken dat de wereld de kerk wil vernietigen. 
Gideon gaat de strijd aan tegen Midjan. Met veel 
soldaten moet dit gaan lukken. Maar God staat 
dit niet toe, het  moet niet de winst van het leger 
zijn, maar van God, daarom moet het leger 
kleiner. Het vertrouwen is alles uit handen geven 
en je overgeven aan God. We kunnen het niet 
zelf al denken we vaak van wel. 
Zonder geloof ben je aan het jagen, omdat je 
nooit genoeg hebt en het je kan worden 
afgenomen. Zoek het koninkrijk van God, Hij 
weet wat je nodig hebt, je hebt dan tijd over om 
te leven. 
Gideon heeft ook angst, maar toch wint hij door 
z’n angst heen het vertrouwen. Z”n geloof is 
groter dan z’n zorg. Zoals God zijn zoon door de 
dood heeft gebracht, zo zal Gideon door zijn 
geloof gered worden. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Catechese en 
educatie 
2e Collecte: onderhoud 
gebouwen 
 

 
 
Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed. 
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Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Fam. 
Wagenaar aan 
de legedyk, Ds. 
zijn vader is 
overleden en 
als groet uit 
onze gemeente 
krijgen zij deze 
zondag de 
bloemen.  
  
Het bloemstuk was gemaakt door Fokje Tolsma  

 

Heenzending en Zegen 

Wij worden heengezonden en ontvangen 
daarbij de Zegen van de Heer die wij beAMEN.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Jan v.d. Boogaard 
   Berlikum 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Dick Wijbenga 
2e ouderling:   Martje Meijers 
Diakenen:   Wybren Jongbloed en  
                    Tjitske Visser  
 


