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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
‘Ik haw de Heare tige leaf’ 

Zondag 7 oktober  2012
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst  heet 
iedereen van harte 
welkom. Het 
intochtslied is  
Psalm 42: 1, 7, 't 
Hijgend hert, der 
jacht ontkomen 
 

Bemoediging 
Us Helper is de HEARE dy’t himel en ierde 
makke hat, dy’t de trou hâldt oant yn ivichheid 
en net los lit wat syn hân begûn. 
Genade zij U en vrede van God, onze vader en 
van Jezus Christus, onze heer en broeder in de 
kracht van de Heilige Geest.   Amen.  
 
Welkom 
SOW 211B. ‘’ Komt laat ons vrolijk zingen’’ 
Gebed 
Loflied:  Gezang 444 Gloria: ‘’Grote God wij 
loven U’’ 
 

Bijbels citaat:  
Sándor Weerstra 
leest Psalm 23 uit 
de NBG 1951 
vertaling. ‘’De 
Heer is mij 
herder’’. Deze 
tekst roept bij hem 
het beeld op van 
een film die over 

een jappenkamp gaat. Hier werd een jonge 
vrouw vernederd door de Japanse soldaat. 
Daarna kwam een oudere vrouw haar hutje uit  
 

 
om haar te verzorgen. Telkens als Sándor deze 
psalm hoort, herinnert hij zich deze beelden.  
 

Dienst van de schriften  
1e lezing: Psalm 116 ‘’Liefde van de Heer’’ 
2e lezing: Johannes 13, 34 + 35. Ik geef jullie 
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie 
heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. Aan jullie 
liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.’ 
 
Preek: Psalm 116: 1–
9, ‘Ik haw de Heare 
tige leaf’. 
 
Kunt  U dit ook zo eenvoudig en openhartig 
nazeggen?  Je spreekt dan wel over de Heer van 
Hemel en Aarde, wiens naam de joden niet 
uitspreken.  Onze psalm laat ons God zien, hoe 
Hij nieuwe adem schenkt, kracht, aan wie 
levensmoe is. Hoe? Door te luisteren, ons te 
laten uitpraten en uithuilen.  Zo neemt Hij ons 
serieus, is dichtbij en toch met een gezonde 
distantie.  Het leven is zowel hard als mooi. Vol 
spanningen en angsten!   
Een wereld waarin goede verwachtingen steeds 
weer naar voren komen. Dat was al bij de 
schepping maar ook na de 2e wereldoorlog. Hoop 
op vrede, op een andere wereld. In werkelijkheid 
lukt dat heel vaak niet zo goed.  
In deze wereld, ons land, ons dorp ligt veel 
levensgeluk en ellende. Vaak ook in één mens, in 
één mensenleven.  We zijn er op uit gestuurd 
met de droom van een betere wereld voor ogen, 
met het beeld van een goede God als watermerk 
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in onze ziel gegrift.  Maar steeds weer lijkt die 
macht van de duisternis de overhand te krijgen.  
Dan komt er in de psalm ineens een andere 
taal.  ‘Maar ik riep de Naam van de Heer: Ach, 
Heer, red mijn leven.  Ik was verzwakt, maar U 
hebt mij bevrijdt. Een wat vreemde overgang. 
Maar in alle verwarring en duisternis is er altijd 
een loket, waar we ons kunnen melden; waar 
we zijn naam aanroepen en God herinneren 
aan zijn barmhartigheid: “Hallo, bent U daar 
nog?”  
U kent vast dat verhaal, dat iemand zich bij God 
beklaagde op het strand;  Steeds zag ik, 
achterom kijkend twee paar voetafdrukken, van 
ons beiden.  Soms zag ik maar één paar. Waar 
was U toen?  Was U weg? Neen, zei God, toen 
heb ik je gedragen….. 
Een machtige liefde mogen we bespeuren 
achter, boven en midden in dit leven. Midden in 
ons hart, midden in de hartenklop van ons 
samenleven. 
Wanneer we hier de kerk binnen stappen 
mogen we gerust ook even roepen: Vollek! Hij 
is er! Hij is thuis! Hij wil met ons een nieuwe 
week binnen wandelen! 

 
Stilte/muziek: Bach: 
He shall lead his 
flocks. 
 
Lied: SOW 158B, 
Want wy leauwe yn 
in Heit 
 

 

Medelingen 
De bloemen gingen naar mevr. v/d Veen 

Swichumerdyk  
1e Collecte: Kerk en 
Israël 
2e Collecte: 
Kerkelijk werk 
 
 

Dienst der 
gebeden   

Dankgebed- voorbeden- stil gebed-Onze 
Vader. 
Slotlied Gezang 480: 1, 2, 5  “Gij hebt, o Vader 
van het leven..’  

“Ik zal wandelen onder het oog van de Heer in 
het land van de levenden’.  

Zegen: Mei de IVIGE dy segenje en behoedzje. 
Mei de IENE dy mei it ljocht fan syn antlit beskine 
en dy genedich wêze. Mei de HEARE syn antlit 
nei dy takeare en dy frede jaan. 
 

Napraten, koffie, 
thee of fris 

Na de dienst was er 
gelegenheid om na 
te praten...  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Gerrit de Haan 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderlingen:  Carla v/d Graaf en Dick Wijbenga  
Diakenen:  Hinke Meindertsma en 

 Wybren Jongbloed 
Bloemen:  Etje Posthumus.  


