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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  26 juni 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling 
van dienst 
Martje 
Meijers 
heet 
iedereen 
van harte 
welkom.  
 

Ons intochtslied is Ps. 84:1,2 en 3 
“Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen”. 

 
 Wij zingen uit Tussentijden 120: 

“Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heengeslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht”. 

Gebed 
Het gebed wordt drie keer afgewisseld met het 
gezongen kyrië. 
In het gebed wordt gevraagd om lief en leed 
met elkaar te delen, in het bijzonder voor de 
familie van meester Nauta die afgelopen week 
is overleden. Dat wij elkaar bemoedigen als we 
het moeilijk hebben. Dat we luisteren naar Zijn 
stem. 
 We zingen nu het glorialied gez. 21:1,5,6 en 7 

“Alles wat adem heeft love de Heere, 
zinge de lof van 

Israëls God”. 
 
De kinderen gaan 
naar de 
kindernevendienst 
en nemen de  
Bijbel en een lichtje 
mee.  

 
Dienst van de schriften 
Spreuken 8:2-11, 22,23,en 30-36 
Vs. 2 Wijsheid heeft zich 
opgesteld op een heuvel langs de 
weg, bij het kruispunt van de 
wegen. 
Vs.11 Wijsheid is kostbaarder dan 
edelstenen, alles wat je ooit zou 
kunnen wensen valt bij wijsheid in 
het niet.  
  
Zingen gez.22: 1,2 en 3 
“De wijsheid van voor alle tijden 
spreekt luid en dringend haar 

woord”. 
  
Lezing:Spreuken 9 :1-6 
Vs. 1 Wijsheid  heeft haar huis 
gebouwd,zeven zuilen heeft ze 
uitgekapt. 
 Zingen gez. 22 :5 en 6 

“De opperste wijsheid, de vrouwe die hoog is, 
edel en rein”. 

Overdenking 
Het zal u niet verbazen dat het thema gaat over 
de “wijsheid”. Wijze lessen voor het leven en 
vooral ook de vrouwen wijsheid 
Straks wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
Brood en wijn staan hier voor levenswijsheid. 
Tegenpool is dwaasheid en die laat zich leiden 
door leugen en bedrog. 
De zeven zuilen op de voorkant van de orde van 
dienst staan voor zeven deugden van de 
wijsheid: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, 
zelfbeheersing, moed, vertrouwen, hoop en 
liefde. 
 

Wij zingen Gez. 480: 1en 2 
“Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen mensen levensdagen”. 
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Overlijden meester Ben Nauta 
De ouderling van dienst vraagt de gemeente 
om – voor zover mogelijk – op te staan. Dan 
leest zijn de rouwkaart voor van meester Nauta, 
die 18 juni is overleden. Dit wordt gevolgd door 
een kleine terugblik op zijn leven. 
Zoals bij ons de gewoonte is wordt een tekst 
voorgelezen van Hanna Lam:  

“De minsken fan foarby…” 
En daarna zingen we ps.90: 1 en 8:  
“Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij 

zijn in uw ontferming opgenomen..”. 
De diaken 
steekt een 
kaarsje aan aan 
de Paaskaars 
en brengt dit 
naar de kapel. 
Daar is de 
naam van 
meester Nauta 
bijgeschreven.  

 

Maaltijd van de Heer 

De avondmaalstafel wordt nu gereed gemaakt. 
Even is er onduidelijkheid over in welke beker 
de druivensap zat. 
Een opmerking vanuit de gemeente: “proef 
maar even” wordt opgevolgd. 

  

De dankzegging wordt in een gebed 
uitgesproken 
 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: onderhoud gebouwen.  
 

Bloemen 
De bloemen – gemaakt door Neeltje Hellinga -
gaan naar Janny Veenstra.     
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is Tuskentiiden 237 

“Hear wês mei ús oant in oare kear” 
  
Voor de heenzending wenst dominee namens 
onze gemeente de familie S.v.d. Woude van de 
Legedyk morgen een gezegende dag toe met 
hun 25 jarig huwelijksjubileum. 
De Zegen beAMEN we samen.  
 
 

Medewerkers 
Voorganger            ds. H.Post- Knol Dronrijp 
Organist                 Albert Minnema 
Kindernevendienst Corry Brouwer 
Koster                    Janny Smids 
Ouderling van dienst  Martje Meijers 
2e  ouderling           Simon Turkstra 
Diakenen                Hinke Meindertsma 
                               Janny Lindeman 
                               Tjitske Visser 
 
 


