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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Zondag, 25 november 2012
 

Dienst van de voorbereiding 
Nadat de ouderling 
van dienst ons 
welkom heeft 
geheten zingen wij 
het intochtslied: 
Psalm 100 
 ‘’Juicht Gode toe, 
bazuint en zingt ‘’ 

 

Bemoediging en Welkom 
Zingen, Lied 463: 1, 4 en 5. ‘’O Heer die onze Vader 
zijt’’ 
Daarna volgt het Kyriegebed. We beantwoorden dit 
gebed door het  “Kyrie eleison’’ te zingen.  
 
Lezing, Openbaring 21 vers 1: ‘’En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee 
was niet meer. ‘’  
Zingen, Lied 206: ‘’ Van vrede blijf je dromen’’ 
 

Bijbels citaat: Hinke Meindersma 

Lezing, 2 Cor. 12 vers 9A: ‘’ Maar Hij zei: je hebt niet 
meer dan mijn genade nodig, want 
kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid.’’  
In 1986 werd ik voor het eerst 
gevraagd als ouderling. Ik vond 
mezelf te jong, maar durfde geen 
nee te zeggen. Ik zag er erg tegen 
op. Toch had ik ja gezegd. Op de 

plek waar ik werkte ar hing een schilderij in de gang 
waarop stond: ‘’Gods kracht wordt in zwakheid 
volbracht.’’ Ik kreeg er een blij gevoel van. De 
zenuwen waren niet weg. Ik hoefde niet sterk te zijn. 
Ik wist dat ik het niet alleen hoefde te doen.  
 

 
Vorig jaar moest ik besluiten of ik nog een 
periode als diaken wilde meedraaien. Maar ik 
wilde stoppen. 16 jaar in de kerkenraad was wel 
genoeg, vond ik. Toen preekte ds. Hinne over de 
bruiloft te Kana. Over de dienstknechten die 
opdracht kregen om de vaten met water te vullen. 
Die vroegen niet waar het voor nodig was en of 
het wel zinvol was. Ik dacht: Nu moet ik wel 
doorgaan. Doen wat op je weg komt; niet zeuren. 
En toen dacht ik weer aan deze spreuk: ‘’Gods 
kracht wordt in zwakheid volbracht’’.  Het was 
goed. Ik hoef het niet alléén te doen! 
 
Gebed bij de opening van de bijbel. 
 

Dienst van de schriften 
Lezing, Ezechiël 37 vers 1 – 14: 
De herrijzenis van Israël  
Zingen, Psalm 82: ‘’God staat in 
het midden van de goden’’ 
 
Preek:  
Dit is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. We leven in een 
wereld waarin we zien dat het 
geloof verder op de achtergrond 
komt. Het terrorisme, oorlog de 
crisis.. Het vertrouwen gaat weg. Waar worden 
we nog vrolijk van? Wat is de zin van dit leven? 
Dit is niet nieuw. Ezechiël vertelt  
boeiend maar ook somber. Van de 
ervaring van Ezechiël zong het volk 
van Israël toen ze in ballingschap 
waren in Babel. Hij verteld van het 
angstaanjagende visioen over de 
dood. En de vraag wordt gesteld of 
de dode beenderen weer tot leven 
kunnen komen. Hij antwoord dat Gij 
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dat alleen weet. God zegt hem te profeteren van het 
leven. Daarvoor legt God zijn Geest in Ezechiël.  
Aan ons wordt deze vraag vandaag ook gesteld: 
Waar liggen bij ons de uitgedroogde beenderen? 
Waar is onze verlamming, onze lusteloosheid en 
onze angst? Geven we ons domweg aan deze 
verlamming over?  
Het heeft zin te zeggen dat je iets goeds vind, ook al 
ben je een roepende in de woestijn. Zin; dit komt niet 
uit de lucht vallen. Zin komt door het te doen. 
Daarom heeft het ook zin om samen een nieuw 
kerkelijk jaar in te gaan. Hij laat u niet verloren gaan.  
 
Stilte/muziek: (Onze Vader, die in de hemelen zijt) 
Zingen, Lied 281 vers 1, 3, 4, 6 en 7: ‘’Ik zeg het allen 
dat Hij leeft’’ 
 
 

Medelingen 
De bloemen 
gingen naar 
mevr. Visser aan 
de Tjaardadyk  
1e Collecte: Kerk 
2e Collecte: 
Onderhoud van 
de gebouwen 
 

 
Dienst der gebeden  
Dankgebed. Voorbeden. Stil gebed. Onze Vader. 
 

Zingen, Slotlied SOW 108: ‘’God heeft zij naam 
gezegd, 
Ik zal er 
zijn voor 
jou. Hij 
gaat met 
je op 
weg. Hij 
blijft je 
eeuwig 
trouw.’’ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Bloemink uit  
        Beetgummermolen 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Johannes Koornstra 
Ouderlingen: Corry Brouwer en 

      Dick Wijbenga  
Diakenen:    Hinke Meindersma en 
                    Alie Kalsbeek 


