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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 
Zondag   5 juli 2015 

Thema van de dienst: Lof, eer en prijs zij God. 
 

Dienst van de voorbereiding 
We zingen ons intochtslied LB 287: 1, 2: ‘Rond 
het licht dat leven doet’. Ondertussen komen de 
ambtsdragers en de dominee binnen. 

Onze 
ouderling 
en 
voorzitter 
Carla v.d. 
Graaf 
heette 
ons 

welkom. Fijn dat ze zo langzamerhand haar 
taken voor de kerkenraad weer wat op kan 
pakken. 

 
Daarna neemt 
ds. J. Visser het 
woord. Hij 
vertelt dat deze 
dienst anders 
dan andere 
diensten wordt 

qua 
opzet. Dit 
verslag 
wordt 
daarom 
ook 
anders 
dan 
anders. 
In het 

kader van ‘Lof, eer en prijs’, zingen we deze 
dienst veelvuldig. Dit geheel naar Urker traditie. 
Daar wordt zomers de lof gezongen op 
woensdagavonden.  
Tussendoor zijn er vier korte preekgedeelten. 
 

Preekje 1: Huub de Heer 
Dit titel hierboven is een 
samentrekking van Huub 
Oosterhuis en Johannes de 
Heer. Ds. Visser vertelt dat het 
lied voor vele kerkgangers zeer 
belangrijk is. Maar voor iedereen anders. Ds. 
Visser pleit voor diensten met meerdere 
liedtradities. Dit betekent in dit opzicht geven en 
nemen voor gemeenteleden. Het respecteren 
van wat de ander raakt. We gaan het vandaag 
uitproberen.   
Gebed 
 
Preekje 2: Over psalm 22 en 122 
In deze psalmen valt 
op dat tegelijkertijd 
met het vragen van 
God om hulp en 
vrede, God wordt 
geprezen. Het 
Joodse volk zag en ziet het zelfs als een plicht 
om God te prijzen. Men zingt dan het grote 
Hallel. Dit zijn de psalmen 113 t/m 118. 
 
We zingen twee lofliederen:  
Psalm 150: Loof God, loof 
hem overal. Gevolgd door 
psalm 146: “Zing mijn ziel, 
voor God uw Here”.  
  
Preekje 3  
Over Math. 26: 30, waarin staat: ‘Nadat ze de 
lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 
Olijfberg’. Ook toen, vlak voor Jezus’ 
gevangenneming, zongen Jezus en zijn 
leerlingen de lofzang. Dat ondanks dat in ieder 
geval Jezus voorzag wat hem stond te wachten. 
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Ds. Visser vertelt ons 
naar aanleiding hiervan 
een legende. Zie laatste 
tekstblok.   
 

We zingen:  
LB 705: 1 en 4: ‘Ere zij aan God de Vader 
LB 103: 9: 
‘Laat heel het 
machtig 
koninkrijk des 
Heren zijn 
grote naam, 
zijn grote 
daden eren’’ . 
En uit het Evangelisch Liedboek: 218: 1, 3: 
‘Samen in de naam van Jezus’.  
 
Preekje 4 
Over Handelingen 6: In dit verhaal zijn Paulus 
en Silas gevangen genomen. Dat was destijds 

niet mals. Er werd gemarteld 
en gevangen zaten in gaten 
in de grond. In die 
omstandigheden hieven ook 
Paulus en Silas een loflied 
aan.  

Dus juist onder rottige omstandigheden een 
loflied zingen of dat iemand voor je zingt. Het 
helpt mensen er door heen. Het is ook aan ons 
om anderen uit de put te zingen. God voor ogen 
te houden. De Heilige Geest werkt door 
mensen heen. Daarom kunnen we niet zonder 
andere mensen en zij niet zonder ons. 
 
We zingen:  

Psalm 42: 5 (Oude 
berijming) en een 
lied van Johannes 
de Heer: 446. 
Daarna: ‘U zij de 
glorie’ (LB 634) 
 

Geloofsbelijdenis:  
Ook deze zingen we in de variant die ds. Visser 
vaak gebruikte toen hij werkte bij Talant, bij 
verstandelijk gehandicapten. Het is een vrolijke 
geloofsbelijdenis. Geholpen door de twee jonge 
Wassenaars wordt er ook bij geklapt. Dat wordt 

niet zo vaak vertoond in onze kerk maar het 
voelde niet eens zo heel onwennig.   
 

Dienst van het Delen 
 

Mededelingen 

 De bloemen 
gaan naar A. 
Soepboer 

 Tip voor de 
voedselbank-
actie voor 
volgende 
week: hagelslag 

 
Collectes 
1e collecte: Zending 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Heenzending en Zegen 
De voorganger bedankt 
de organist. Hij 
realiseert zich dat er 
veel van hem werd 
gevraagd maar dat het 
prachtig klonk. De 
gemeente bevestigd dit 
met applaus.  
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Na de laatste gebeden zingen we nog lied 416:  
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

Dit lied kennen wij 
beter als: ‘Hear wês 
mei ús oant in oare 
kear’. 
 
Met de Zegen van de 
Heer worden wij 
heengezonden.  
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. J. Visser, Stiens 
Organist:  Jaco Veldstra 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst: Carla v.d. Graaf 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom  
Diakenen:  Wiebren Jongbloed en  

Tsjitske Visser 

GvdM 
 

De legende 
Een jonge edelman werd opgeleid tot ridder.  
Toen hij na jaren zijn opleiding had voltooid 
keerde hij blij en voldaan terug naar huis. 
Maar op weg naar zijn ouders ontmoet hij een 
onbekende ridder. Deze daagt hem uit tot een 
tweegevecht. Hij gaat de strijd aan, maar delft 
het onderspit. Zijn tegenstander maakt zich dan 
bekend als de aartsengel Michaël. Michaël 
schenkt de ridder echter het leven. Op een 
voorwaarde. De jongeman moet beloven dat hij 
elke avond, voor hij slapen gaat, het loflied zal 
zingen. De jonge ridder zegt dit verbaasd toe. 
Deze prijs lijkt hem beslist niet te hoog als hij 
daarmee zijn leven kan redden.  
Hij zet zijn reis voort maar wanneer het 
ouderlijk slot in zicht komt, ziet hij dat dit in 
lichterlaaie staat. Het slot is geplunderd en zijn 
ouders gedood. Hij is radeloos van verdriet. Hij 
doet met tegenzin wat hij heeft beloofd: Een 
lofzang voor God zingen. En dit, alle avonden 
daarna.  
Het helpt hem door zijn leven waarin hij nog 
meer verliezen lijdt. Hij eindigt in een 
melaatsenkolonie en elke avond zingt hij zijn 
lofzang voor God, tot troost van de andere 
melaatsen. De laatste keer dat hij het loflied 
zingt, dankt hij niet slechts voor die ene dag, 
maar voor alle dagen van zijn leven. 


