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Dienst van de voorbereiding 
Ouderling Alie 
Bouma heet een 
ieder welkom. 
Voorganger is J. 
Hiemstra uit 
Drachten, ooit 
woonachtig in 
Wirdum. 

 
Het intochtslied 
is 72:1 
 
Na de votum en 
groet zingen we 
het tweede vers 
van dit lied.   

Aansluitend op het 
bidden lied 939:1,2 
en 3. 
Er wordt gebeden 
dat Gods geest bij 
ons mag zijn tijdens 
deze dienst. 
 

Dienst van de schriften 
Daarna introduceert de voorganger de eerste 
lezing : Psalm 121.   

Deze psalm wordt 
verschillend 
uitgelegd. Je kunt 
het vergelijken met 
als je van 
verschillende kanten 
Wirdum in komt, van 

Barrahus of vanaf Swichum. Je ziet  beide 
keren andere dingen en hebt verschillende 
verhalen, maar het beschrijft  beide keren 
Wirdum en beide keren spreek je de waarheid. 
Zo is het ook met psalmen. Je kunt ze vanuit 

verschillende gezichtspunten bekijken. Het gaat 
hier om een pelgrimslied. 
Na het zingen van  psalm 136: 1 wordt de 
tweede lezing uit Romeinen 8 vers 31 t/m 39 
gelezen. Paulus heeft de brief geschreven in een 
benarde situatie, een tijd waarin christenen 
onderdrukt werden. Het hadveel van onze tijd, 
waarin je wel eens afvraagt wat hoe komt het 
allemaal. 
Daarna zingen we 317, 1,2 en 3 
 
Overdenking 
Waar komt mijn hulp vandaan op 
reis naar Jeruzalem en in het hele 
leven? De dichter in psalm 21 
schaamt zich niet voor zijn geloof. 
Hij durft er voor uit te komen, maakt het 
openbaar. Zijn slotsom is: mijn hulp komt van de 
Here die hemel en aarde gemaakt heeft.Wij 
kunnen ook laten zien dat wij Christenen zijn in 
woord en daad en laten zien waarin wij geloven 
en vertrouwen.  

Paulus spreekt hoop uit. Er komt 
een nieuwe hemel en aarde zonder 
pijn en verdriet. En hoop is zeker 
weten. Wij mogen delen in de  
geloofszekerheid van Paulus en de 

dichter.  Zij hebben gekozen voor God. God 
houdt zich aan zijn woord. Hij geeft rust en troost. 
Deze belofte is verwoord in psalm 121.   
Zijn christenen nog echt herkenbaar in deze tijd, 
straalt je bedrijf het uit, je gezin, je eigen hart? 
Laat ons zichtbaar zijn, toegankelijk, 
stel je open voor een gesprek, wees 
eerlijk en oprecht. 
Laat ons licht zijn.   
Amen 
 
We zingen 903 ‘Zou ik niet van harte zingen’. 
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Dienst van het Delen 
De bloemen gaan 
naar ds. J. Hiemstra 
 
1e Collecte:  Diaconie.   
2e Collecte:  Kerk 
 
Carla bedankt een 
ieder hartelijk voor de 
steun en bemoediging 
die ze hebben 

gekregen in wat voor 
vorm dan ook op de 
onwisse weg tijdens 
de ziekte van Gerben. 
Ze bedankt ook Rein  
Hellinga dat hij haar 
een jaar als voorzitter 

van de kerkenraad heeft vervangen. Ze pakt 
het voorzitterschap nu zelf weer op. 

 
Daarna zingen we 657. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
De voorganger bedankt 
voor de bloemen. Hij 
vertelt dat dit ook zal zijn 
omdat hij hier voor de laatste keer preekt. Dit 
heeft te maken met zijn leeftijd en gezondheid. 
Hij geeft aan altijd met veel plezier naar Wirdum 
te zijn gekomen. En denkt dat ook zijn vrouw er 
blij zal zijn want “it is al wer in hiele tiid lyn dat er 
foar har in blomke kocht hat”. 
 
 
Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  J. Hiemstra  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Jannie Veenstra  
Bloemen:  Ds. J. Hiemstra 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
2e ouderling:  Elske Roorda 
Diakenen:         Tjitske Cnossen, Nieske Span.     
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