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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 1 september 2013 

 
Dienst van de voorbereiding 

We worden door 
Simon Turkstra 
welkom geheten, 
evenals onze 
gastpredikant, ds. 

Dijkstra. We  zingen 
aansluitend Ps.150.  

De kinderen zingen enthousiast mee.  
 

Kindernevendienst 
Nadat de 
kinderen 
naar hun 
eigen 
dienst zijn 
gegaan 
gaan wij 
over tot 
 

 
 

 

 
Dienst van de 
schriften 
Overdenking 
Er wordt gelezen 
uit Ps.42 en Ps. 
43. Deze twee 
psalmen horen 
eigenlijk bij 
elkaar.  
Het is 
geschreven op de Hermon. In dit gebergte 
ontspringt de rivier de Jordaan. De dichter heeft 
het moeilijk – waarmee, dat weten we niet. Zijn 
problemen overweldigen hem, hij vergelijkt het 
met de kracht van water dat over je heen kan 
bruisen en de dorst die je kunt hebben bij het 
ontbreken van water. Want zonder water kun je 
niet leven, ook niet zonder Levend Water. 
Het is een leerdicht. De dichter geeft in deze 
psalm zijn levenservaring door en het kan je 
tevens opmerkzaam maken op je mogelijke eigen 
dorst naar God.  
De meeste mensen hebben het ogenschijnlijk 
goed. Maar hoe staat het met je ziel, de plek 
waar je God kunt ontmoeten? Is daar water of is 
het een dorre vlakte. 
God en mijn ziel, daar draait het om bij geloven. 
Als God een theorie zou zijn, kun je niet naar 
Hem verlangen. Naar een persoon kun je uitzien, 
zo is God ook de Levende die graag betrokken is 
bij ons leven, de goede en moeilijke dingen. 
De dichter eindigt steeds weer met de 
overtuiging: Hoe vast in kan zitten in 
moeilijkheden, eens zal ik God weer loven. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte:  diaconie 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Gez. 330 vers 1 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer. 
 
We verlaten de kerk nog niet, maar drinken 
samen koffie en praten na. 
 

 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:       ds.Dijkstra  
Organist:             Klaske Deinum  
Koster:                Ypie Lindeboom  
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:  Carla van der Graaf 
Diakenen:            Tjitske Cnossen en Alie Kalsbeek 
Kinderdienst:  Tjitske Brouwer 
Bloemen: Tryxt Lindeboom 

 


