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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 28 april 2013 

 
Welkom 

Ouderling van dienst Simon 
Turkstra heet ons welkom. Het 
openingslied is Psalm 93: “De 
Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omringd met macht, bekleed met 
majesteit.”  
 
De Bemoediging en Groet 

worden 
beantwoord met 
het zingen van 
Psalm 146. 
 
 
 
 
 

 
Kinder-
neven-
dienst 
Hierna 
vertrekken 
de 
kinderen 

naar de 
kindernevendienst.  
 

Dienst van het 
Woord 
Er worden 2 schriftlezingen gedaan uit de 
Friese Bijbel. Er zijn twee gasten in ons midden 
die geen Fries verstaan. Zij krijgen een 
Nederlandse Bijbel overhandigd zodat ze tekst 
kunnen volgen. 
 
 

 
 
Komende dinsdag wordt Willem Alexander 
ingehuldigd tot koning van ons land. Het zal geen 
toeval zijn dat de schriftlezingen van vandaag 
betrekking hebben op rechtvaardigheid en 
koningen. 
 
De 1e schriftlezing komt uit Jesaja 32, de verzen 
1 en 2: “Een koning die rechtvaardig regeert en 
leiders die leiden volgens het recht zijn als een 
beschutting tegen de wind, als een schuilplaats 
voor een wolkbreuk,” enzovoort.  
 
De 2e lezing is uit Richteren 9, de verzen 6-21, 
het gedeelte waarin Abimelech tot koning wordt 
uitgeroepen nadat hij al zijn broers, behalve 
Jotam die wist te ontkomen, had vermoord.  
 
Preek  
Koningen, leiders en 
machtsmisbruik, dat 
gebeurde vroeger en ook 
vandaag komt dat nog altijd 
voor. Maar ook op andere 
niveaus, soms heel dicht bij, binnen gezinnen, op 
scholen, sportclubs, werk en noem maar op. 
Fysiek misbruik - maar ook andere vormen, zoals 
pesten – door en van grote mensen en kleine 
mensen. Daarbij gaat het altijd om macht op een 
verkeerde wijze uitoefenen over de ander. 
In het boek Richteren weigerde Gideon het 
koningschap want, zei hij, als ik koning moet zijn 
zal God mij wel roepen. Abimelech was een heel 
ander figuur, hij liet zich na moord en doodslag 
wel kronen tot koning. Duidelijk niet door God 
geroepen en helemaal niet iemand die zijn best 
deed om te leven volgens Gods regels. Iedereen 
kan kiezen, ook wij. Willen wij leven volgens de 
regels van God of kiezen we een andere weg? 
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Orgelspel 
Na het orgelspel zingen we Gezang 476: 

“Eeuwig woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht.”  

 
Opbrengst collecte voor Syrië 
De collecte van vorige week voor de 
slachtoffers in Syrië heeft maar liefst € 415,-- 
opgebracht. 
 

Collecten 
1e collecte: help de nieuwe kerk – Missionair 
werk en kerkgroei 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 

 
Bloemen  
De bloemen 
gaat als groet 
van onze 
gemeente 
naar Gerrit 
Zandberg aan 
de Legedyk.  
 

Gebeden 
In de gebeden 
wordt stilgestaan bij de nood ver weg en 
dichtbij.  

 
Slotlied en zegen 

Op de wijze van “Land of hope” wordt Koningin 
Beatrix toegezongen. Zij doet komende dinsdag 
afstand van de troon ten gunste van haar zoon 
Willem Alexander. Het lied is geschreven door 
Margreeth Ras-van Slooten: 

 
Koningin en moeder, 
liefdevol en sterk. 
Een met alle mensen, 

trouw in al haar werk 
Majesteit bij gratie, 
werktuig van Zijn hand. 
Enzovoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij 
gaan 
naar huis met de zegen van God. Wij 
beantwoorden de zegenbede met het zingen van: 
“Amen, amen, amen”. 
 
Medewerkers 
Voorganger:       ds. P. Dijkstra, Grou 
Organist:      Klaske Deinum 
Koster:       Klaas Krol 
Kindernevendienst:  Linda Jongbloed 
Ouderlingen: Simon Turkstra en  

Arie Dol 
Diakenen:                   Janny Pimmelaars en 

Tjitske Cnossen  


