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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 22 juli 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 

Simon Turkstra, ouderling van 
dienst, heet een ieder welkom.  Als 
openingslied zingen we psalm 
121:1  “Ik sla mijn ogen op en zie”. 
Onze gastpredikant, ds. J. Hiemstra 
van Drachten, geeft de zegengroet, 
gevolgd door stil gebed en 
drempelgebed. 
Zingen: psalm 121:3. 
Gebed van verootmoediging en 

ontferming. 
Als lofprijzing zingen wij gez. 109:1 en 6  “Hoor 
een heilig koor van stemmen”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om de Geest van God; om woorden van 
troost, heil en toekomst. 
1e lezing: Genesis 2:1-7 over de zevende dag 
en de schepping van de mens.  
2e lezing: Psalm 84, een pelgrimslied. Grote 
Verzoendag was gevierd.  In de psalm gaat de 
dichter  naar de tempel in Jeruzalem om het 
feest van de "Tien Woorden'(Simchath Torah) 
te vieren. De predikant wijst ons op het woordje 
sela, waar in de preek op wordt teruggekomen. 

Zingen psalm 84:1 en 4 
“Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 
Heer”. 
3e lezing: Openbaringen 
21:9-11 en 22-27 over het 
nieuwe Jeruzalem. 
Zingen gez. 326:1 “Een 
rijke schat van wijsheid”. 
 

Preek. 
Eindelijk vakantie! De koffers gepakt (Bijbel ook 
mee?). Verbinding met het woord sela:  rust, 
maar ook op adem komen. Vacare Deo. Het 
woord sela komt 75 maal voor in het Oude  
 

 
Testament, bijna altijd in de Psalmen. Als God 
meegaat kun je tot rust komen. Vanaf onze  
geboorte zijn we op pelgrimsreis, met voor- en 
tegenspoed. In psalm 84 spreekt is sprake van  
de reis naar de tempel in Jeruzalem. Grote 
Verzoendag wordt gevierd, het grote feest van de 
tien woorden (de wet). Psalm 119 wordt dan 
gezongen, en de dag eindigt met sela.  
Er zijn momenten dat je je afvraagt wat je aan 
jouw geloof hebt. Ons is geen kalme reis beloofd, 
maar wel een 
behouden 
aankomst. Als 
je de wet 
meeneemt in 
je leven geeft 
dat juist adem aan de jou als pelgrim.  
Als christenen hebben wij Grote Verzoendag 
gevierd op Goede Vrijdag. Dan komen 
we op adem. De pelgrim op weg naar 
de eeuwige sabbat, het nieuwe 
Jeruzalem! 
De preek eindigt met twee woorden: 
sela, amen. 
 
Na orgelmuziek zingen we gez. 44: 
1,2,3  “Dankt, dankt nu allen God”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door ouderling van 
dienst. 
A.s. donderdagmiddag 14.00 uur is de 
Fikarij weer open met de 
theeschenkerij. Iedereen van harte 
welkom. 
1e collecte: zending.  
2e collecte: kerkelijk werk. 
Tijdens de collectegang wordt het 
Jeruzalemlied gespeeld. 
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Bloemen  
De bloemen gaan 
naar mevr. Offringa, 
Jacob Algerasingel.  
 
 
 
 

 
 
 
Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed 
Het dankgebed en de voorbeden worden 
afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken 
Onze Vader. 
Het slotlied is gez. 479:1,2,3,4  “Aan U behoort, 
o Heer der heren”. 
  

Heenzending en Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de zegen worden we heengezonden. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. J. Hiemstra, Drachten 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderlingen: Simon Turkstra, Sándor 

Weerstra 
Diakenen: Jannie Pimmelaar, Wiebren 

Jongbloed 
Koster:  Teake Posthuma   
Bloemen:  Gina Turkstra 
 


