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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 10 augustus 2014 

 
Op deze weldadig verkoelende zondagochtend 
maken veel mensen hun gang naar de kerk om 
Gods boodschap te horen en elkaar warmte te 
geven in ontmoeting en samenzijn. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Elske Roorda-Posthuma 

heet 
gemeenteleden 
en gasten van 
harte welkom. 
Wij zingen ons 
openingslied, 
Lied 27: 2 en 4:  
`Eén ding slechts 
kan ik van de 
Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn 
gunst mij 
eenmaal geeft 
Hem dagelijks te 
loven met 
gezangen, te 
wonen in zijn 
huis zo lang ik 
leef!`  
 
Na votem en 
groet zingen wij 
Lied 27: 7:`O als 
ik niet met 
opgeheven 

hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten 
mocht!`  
 
Wij bidden het gebed om ontferming.  
Hierna zingen wij: Lied 68: 7: `God zij geprezen 
met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede.` 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed bij de opening van de 
Schrift. 
 
Eerste schriftlezing: Psalm 29 
 
Wij zingen Lied 92: 1,2 en 3: `Waarlijk, dit is 
rechtvaardig dat men de Here prijst, dat men 
Hem eer bewijst zijn naam is eerbiedwaardig.` 

 
Evangelielezing: Matteüs 14: 22-33 
 
Wij zingen Lied 917 in wisselzang: `Ga in het 
schip, zegt Gij, steek van het strand. Vaar tegen 
wind en tij, vaar naar de overkant, wacht daar op 
Mij.` 
 

Overdenking 
Er zijn veel stemmen 
van buiten af die ons 
gehoor en gemoed 
dagelijks binnenkomen, 
die ons iets willen 
zeggen, die iets van ons verlangen. Horen we 
daarbij ook nog wat onze eigen innerlijke stem 
ons zegt of laten we die teveel overstemmen? 
Waar is de stem van ons diepste verlangen? 
Waar houd ik mij aan vast, wat geeft mij de 
kracht die ik nodig heb? Wat draagt mij?  In de 
bijbel wordt geloven in God op allerlei manieren 
stem gegeven; stemmen over ervaringen met 
God. De verhalen over ontmoetingen met God 
zijn voor ons vandaag nog altijd herkenbaar. In 
Psalm 29 wordt de stem van God 7 keer 
bezongen. God is Stem, die deze aarde 
tot aanzijn heeft geroepen. Geen macht 
ter wereld kan er voor zorgen dat de stem 
van de Levende God verstomt.  
Deze lezing hangt samen met de 
evangelielezing; er wordt over water gesproken. 
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Levengevend én bedreigend. Hoe 
overweldigend het water, toch zingt de Psalm 
het geloof boven de wanhoop uit, dus dat de 
Stem des Heren daarboven uit gaat. Jezus 
roept Petrus. Midden in de angst strekt Jezus 
zijn hand uit en grijpt hem. Blijkbaar is God daar 
waar wij vallen. Zo is er een kracht onder ons 
leven in weer en wind. Dat we vandaar uit ook 
beschutting geven aan en vinden bij elkaar. 
Amen. 
 

Stilte en pianospel 
Wij zingen: 
Lied 918 onder 
begeleiding 
van de piano. 
Vers 1 en 2 
solo door 
dominee en 
vers 3 en 4 
allen:  

 
1. Stem die de stenen breekt, tijding in duistere 
nacht, stem die in stilte spreekt: Ik ben nabij, 
wees niet bang. 
 
2. Sprak al voor nacht en dag, voordat ik 
woorden sprak, stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 
3. Rondom mij in verdriet, dichtbij waar ik ook 
ben, angst ondermijnt mij niet: Ik ben het – dat 
is jouw stem. 
 
4. Mocht ik de leegte zien, dan delen wij ook 
die. Ik zie en hoor je niet en ben niet bang: Jij 
bent hier. 
 

Dienst van het delen 
Een bijzondere mededeling die betrekking heeft 
op Kerkepad: afgelopen zaterdag bezochten 
leden van een dubbelkwartet uit Amersfoort 
onze kerk en zij spraken toen hun wens uit om 
op zaterdag 23 augustus a.s., rond 15.00 uur, 
een aantal liederen ten gehore te brengen, in 
een ongedwongen sfeer. Dit `voorstel` wordt 
met applaus geaccepteerd! 

 
De bloemen gaan vandaag als groet en dank 
van onze gemeente naar Dhr. Jochum van der 

Woude. Hij 
heeft 
gedurende 30 
jaar veel 
werkzaam-
heden verricht 
in en rond kerk 
en kerkhof en 
heeft te 
kennen gegeven hiermee te willen stoppen. 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Germen, de echtgenoot van de voorzitter van 
onze kerkenraad, Carla, is ernstig ziek. Dominee 
leest een bericht uit naam van Germen en Carla 
om nog onwetende gemeenteleden hiervan in 
kennis te stellen. 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het `Us Heit`.  
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 653: 1, 2 en 7: `U 
kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons 
zijt, zolang ons `t aanzijn is gegeven, de aarde en 
de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en 
einde zijt, der wereld zin!` 
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Wij beantwoorden de zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen Amen.   
 
Medewerkers 
 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
1e ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma 
   Jannie Pimmelaar 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
 

 


