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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 5 augustus 2012 

 
Welkom 

Op deze mooie zomermorgen mag 
ouderling van dienst Simon 
Turkstra ondanks de 
vakantieperiode een behoorlijk 
aantal  bezoekers – waaronder 
enige gasten - welkom heten. Ons 
openingslied is psalm 63, vers 1: 
“Mijn god, Gij zijt mijn toeverlaat. 
 

Dienst van het Woord 
Als 1e schriftlezing leest ds. Kraan 
een aantal gedeelten uit 1 Samuël 
17, het bekende verhaal van David 
en Goliath.   
In antwoord hierop zingen we 
gezang 9, vers 9: “De heer regeert, 
Zijn goede trouw fundeert een rijk 
voor al de zijnen.” 
 De 2e schriftlezing is Ps; 63. 
 

Preek  
Het gaat vandaag niet over het gevecht tussen  

David en Goliath, voor ieder zeer 
bekend. Koning Saul zegt tegen 
David: “Jongen, doe het niet, zie je 
wel hoe groot die Goliath is?”. 
Maar David toont het 
Godsvertrouwen dat Koning Saul 

mist. David worstelt met het harnas, dat koning 
Saul hem wil laten aantrekken. Het is echter 
veel te groot, daarom gooit David het aan de 
kant en kiest zijn eigen methode, zijn eigen 
weg. Hij laat zich niet harnassen door een 
ander. En hier wordt deze gelijkenis ook voor 
ons herkenbaar. Laten wij ook ons kooien, een 
mening opdringen door anderen? Durven wij te  

 
zeggen wat wij zelf vinden? In het gewone leven 
bepalen anderen vaak wat een ander wel of niet 
of wel moet doen. Probeer zelf je weg te gaan en 
geef de ander, waaronder je kinderen, ook die 
ruimte.  

 
Orgelspel 
Na het orgelspel zingen we psalm 63, de verzen 
2 en 3. 

 
Bloemen  
De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar Cor Wolters in de 
Sjouke van der 
Kooistrjitte. Cor (en zijn 
zuster Foekje, nu met 
vakantie)  lijdt aan de 
zeldzame spierziekte van 
Pompe. In de afgelopen 
week werd bekend dat 
het College van 
Zorgverzekeringen de 
minister heeft 
geadviseerd de medicijnen voor deze ziekte niet 
meer te vergoeden. Ons mederamen heeft de 
generale synode PKN opgeroepen hiertegen in 
het geweer te komen. 

 
Collecten 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk werk 
 

Tankgebed- foarbeden- stil gebed. 
In de gebeden wordt onder meer gevraagd of 
God ons wil verlossen van kooien. Ook worden 
de mensen die behept zijn met de ziekte van 
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Pompe en Farbry opgedragen. De gebeden 
worden afgesloten met het gezamenlijk 
gebeden Onze Vader. 

 

Wij gaan naar huis met de zegen van God. Wij 
beantwoorden de zegenbede met het zingen 
van: “Amen, amen, amen”. 

 
 

Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst laat de koffie zich goed 
smaken. 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:       ds. J.D. Kraan, Burgum 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:       Klaas Krol 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:      Arie Dol 
Diakenen:                   Hinke Meindersma en 

Tjitske Cnossen  


