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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 26 juni 2016 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet 

ons welkom. Voorganger is 
ds. P.J. v.d. Briel. Het 
openingslied is lied 280: 1,4,5 
“De vreugde voert ons naar 
dit huis”. Na de genade- en 
vredegroet zijn we stil voor 
God en volgt het 
drempelgebed.   
Psalm 84: 3,6 “Welzalig die 
uit uw kracht leeft”.  
Na het gebed voor de nood in 
deze wereld zingen wij als 
loflied lied 305 alle verzen, 
“Alle eer en alle glorie”.   
 

Dienst van de schriften 
Vanmorgen gaat het over goed leiderschap. 
Gebed bij de opening van de Schriften. 
Lezing Numeri 20: 1-13 over het water van 
Meriba in de woestijn. Aansluitend lied 655 alle 
verzen, “Zing voor de Heer een nieuw gezang”. 
Tweede lezing 1 Timoteüs 3: 1-16, waarin 
Paulus spreekt over opzieners en diakenen. 
We zingen lied 362: 1,3 “Hij die gesproken 
heeft een woord dat gáát”. 
 
Overdenking 
Brexit heeft veel emoties opgeroepen. Mensen 
verliezen het vertrouwen in hun leiders. Zijn de 
leiders geloofwaardig? Het leiderschap van 
Mozes en Aäron komt ter sprake in Numeri. De 
broers hadden steeds goed leiderschap 
betoond, maar in Meriba, 40 jaar na de uittocht 
uit Egypte, hebben ze te maken met een 
nieuwe generatie die niet zelf in Egypte is 
geweest. Kunnen zij hun leiders volgen? 
In het boek “Bezielend leidinggeven” van 
Anselm Grün wordt een oude regel van 
Benedictus aangehaald: een leider moet de  

 
mensen bezieling geven; de leider moet dan ook 
zelf bezield zijn, in contact staan met God. 
Leidinggeven is dienen, 
zoals Jezus ons dat heeft 
voorgedaan. Paulus 
vraagt veel deugden van 
de leiders, maar 
organisatiekwaliteit en 
welbespraaktheid worden 
niet genoemd. Onze 
wereld heeft leiders nodig, 
die naar Jezus voorbeeld handelen. Amen.   
 
Na een korte stilte en orgelspel volgt lied 659 
“Kondig het jubelend aan”, de coupletten in 
wisselzang gezongen. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
De bloemen gaan 
naar Annie 
Grovenstein. 
 
30 juni is er 
theedrinken in de 
tuin van de Fikarij. 
 
2 juli begint 
Tsjerkepaad weer. 
Dan is ook de opening van de tentoonstelling van 
schilderijen van kinderen van de basisscholen en 
van enkele dorpsgenoten.   
In de kapel komen 5 stoelen te staan voor 
proefzitten door gemeenteleden. Graag 
voorkeur(en) noteren in de map hierbij. 
Komende  zondag Maaltijd van de Heer. 
 
Gedenken 
De gemeente wordt gevraagd op te staan. De 
rouwbrief van Klaas Bakker wordt voorgelezen 
door Tjitske Visser. De dankdienst en 
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teraardebestelling heeft afgelopen donderdag 
plaatsgehad. In stilte herdenken wij Klaas 

Bakker. De ouderling van dienst leest “De 
mensen van voorbij” van Hanna Lam. Wij 

zingen psalm 90: 1,8  
“Gij zijt geweest, o Heer, 
en Gij zult wezen”. 
Intussen steekt de 

diaken een kaarsje 
aan in de kapel en 
wordt de naam 
Klaas Bakker 
bijgeschreven.   
 
De collectes zijn voor de zending en onderhoud 
gebouwen. De organist speelt “De Heer is mijn 
Herder”. 
Dankgebed en voorbede volgt, besloten met stil 
gebed en het “Onze Vader”. 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 315: 1,3 “Heb dank, o God 
van alle leven”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden 
met de 
zegen van 
de Heer.  
 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot  
Organist:       Albert Minnema    
Koster:          Klaas Krol    
Bloemen:      Lieuwkje van Lune 
Ouderling:    Truus Sterrenburg  
Diakenen:    Tjitske Visser, Tjitske Cnossen          , 
  

SIW 


