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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 24 juli 2016       

 
Dienst van de voorbereiding 

Op deze mooie 
zondagmorgen 
worden we bij de 
deur opgewacht 
door ds. Gerrit de 
Haan en diaken 
Marga Bloem.   
Het was voor ons 

allen een hartelijk 
weerzien. Als we allen 
binnen zijn worden we 
welkom geheten door 
ouderling van dienst, 
Truus Sterrenburg en 
zingen wij Lied 981: 
1,2,3,4 en 5:  

“Zolang er 
mensen zijn 
op aarde”.  
 

Gebeden 
Na votum en 
groet volgt er 
een moment 

van stilte en een kort 
gebed.   
Ds. de Haan vertelt 
dat mevr. Coby 
Boesenkool uit 
Zimbabwe in ons 
midden is en geeft 
haar een extra warm 

welkom. Als je elkaar in Zimbabwe begroet doe 
je dat met de woorden: “hoe ben je opgestaan”. 
We zingen nu lied 89 : 1 en 7: “Ik zal zo lang ik 
leef bezingen in mijn lied” 
Hierna volgt het Kyriëgebed waarna we lied 
865: 1 en 3 zingen: “Komt nu met zang van 
zoete tonen” 

 

Dienst van de schriften 
De 1e  lezing is uit het boek Prediker, hoofdstuk 
3: 1-15. Alles heeft zijn tijd, voor alles wat 
gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is 
onder de hemel. 
De 2e lezing is uit het evangelie van Mattheüs, 
hoofdstuk 28: 16-20. Dit gaat over de uitzending 
van de leerlingen. 
Na deze lezingen zingen we lied 801: 1 t/m 8 in 
wisselzang. “Door de nacht van strijd en zorgen” 
 
Overdenking 
Deze preek is een gesprek met 
Qohelet, de 
zogenaamde,Prediker. 
Dit boek Prediker is vol scepsis. 
Scepsis is een houding van 
onzekerheid, van twijfel. Het staat in de filosofie 
hoog aangeschreven. Je moet steeds na-denken, 
maar ook vooraf-denken, wikken en wegen. 
Qohelet speelt met ons in dit hoofdstuk. Hij 
provoceert en roept op tot discussie en 
tegenspraak. We moeten relativeren en dat is: je 
leven in relatie zien. Onze wereld verandert snel, 
maar de menselijke behoeften blijven gelijk 
Qohelet spreekt van menselijke vrijheden en 
ijdelheden. Hij zegt vooral: blijf de aarde trouw. Jij 
bent op aarde en God is in de hemel. Een 
scepticus kan een gelovig mens zijn. Zijn scepsis 
vraagt om geloof.  
Mensen moeten zelf nadenken en keuzes 
maken. Je moet in je eigen leven groeien en 
verdiepen. God kent ons door en door. Hij weet 
wat we doormaken en wat we aankunnen. Goede 
en slechte tijden. 
Accepteer jezelf ook als een uniek 
mens, die veel meer kan dan hij of 
zij vaak denkt. 
Dank je wel, Qohelet, je woorden 
doen goed, ze zetten ons op onze 
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plaats, maar geven ons ook ruimte. We mogen 
wat van ons leven verwachten en van de 
Eeuwige die ons door al die tijden heen loodst. 
God is als een verzamelaar op zoek naar ons 
kostbaar bestaan, in goede en slechte dagen. 
Amen. 
 
Na de stilte luisteren 
we naar muziek. 
 
Dienst van het 
delen 
De bloemen gaan als 
groet van de 
gemeente naar 
ouderling Alie Bouma 
 
Collectes: 1e zending 
                 2e kerkelijk werk. 
 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Ds. de Haan sluit deze dienst af met een gebed 
in het stadsfries. We krijgen niet altijd waar we 
om vragen, maar wel alles wat we nodig 
hebben. 
Na stil gebed bidden we met elkaar het “Onze 
Vader’. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

We zingen met 
elkaar Lied 
634: 1 en 2: “U 
zij de glorie”. 

 
Heenzending 
en zegen 
Hierna worden 
we heen 

gezonden met de zegen van de Heer. 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. G. de Haan uit Oosterzee 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Joh. Koornstra 
Ouderling:    Truus Sterrenburg 
Diakenen:    Marga Bloem en Tjitske Visser 
Bloemen:     Klaaske de Boer 
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