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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 2 augustus 2015 

Welkom 
Op deze zonovergoten 
zondagmorgen was de kerk 
ondanks de vakanties 
redelijk gevuld. Hetzelfde 
gold voor de mand voor de 
Voedselbank.   

 
Na het 
welkom 
wordt  als 
opening 
van de 
dienst lied 
835 
gezongen: 
“Jezus, ga 
ons voor.” 

 
Bemoediging en groet 

Na de be-
moediging 
en groet 
zingen we 
lied 672: 
“Kom laat 
ons deze 
dag met 
heilig vuur 
bezingen 

en met vernieuwde vreugd, want God deed 
grote dingen.”   
 
Ds. Van den Boogaard licht alvast een tipje van 
de sluier op over de preek. Het gaat vanmorgen 
over angst en moed. Als opstapje vertelt hij van 

een ouderling en predikant, die lang geleden ’s 
avonds samen op huisbezoek gingen. Ze reden 
met de auto naar een afgelegen boerderij. Daar 
aangekomen sprong een grote blaffende hond 
woedend tegen de auto op. De ouderling zei 
tegen de dominee: “We zijn er, stapt u maar uit, 
dominee.” Deze antwoordde: “Na u, ouderling”. 
“Maar dominee”, zei de ouderling, “u hebt toch 
een sterk geloof?” “Jazeker”, antwoordde de 
predikant, “maar dat ziet die hond niet”. Hoe het 
verhaal afliep weten we niet, maar we komen 
allemaal wel eens in situaties terecht waarin we 
worden geconfronteerd met angst. Zo meteen 
daarover meer. 
 
Bijbelverhaal 
De lezing is uit het boek Handelingen 21, de 
verzen 27-40. Het verhaal dat Paulus bij zijn 
terugkomst in Jeruzalem naar de tempel gaat en 
daar wordt belaagd door een groep Joden uit 
Asia, het tegenwoordige Oost-Turkije. De 
menigte probeert hem te vermoorden. In die 
chaos blijft Paulus echter de rust zelve en 
kalmeert de menigte.  
 
Vervolgens wordt 
lied 27, het 7e vers 
gezongen: “O als ik 
niet met opgeheven 
hoofde zijn heil van 
dag tot dag 
verwachten mocht!” 
 
Preek 
Paulus wist wat angst was. Hij stond aanvankelijk 
bekend als een vervolger van Jezus’ volgelingen. 
Op zeker moment werd hij door Jezus met 
blindheid geslagen. In de drie dagen dat dit 
duurde hoorde hij, dat hij God met zijn vervolging 
niet had gediend maar juist tegengewerkt. In 
Paulus’ beleving stond daarop maar één straf. In 
de doodsangst die volgde, hoorde hij tot echter 
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tot zijn verbijstering dat God hem had 
uitgezocht om Zijn boodschap te verspreiden. 
De gedachte dat Jezus voortaan naast hem 
stond gaf hem innerlijke kracht, vrede en moed. 
Toen Paulus tegenover de woedende menigte 
in Jeruzalem stond, wist hij dat Jezus naast 
hem stond, hij stond er niet alleen voor. Sinds 
die gebeurtenis heeft hij angsten in zijn leven 

kunnen overwinnen. Dat besef 
kan ons ook sterken als we in 
situaties komen als de angst 
ons bij de keel grijpt.   
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar de 
familie Bakker aan de Jacob 
Algerasingel.  
 

Collecten 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk “Onze Vader”.   
 
Slotlied en zegen 
Aan het slot zingen we lied 864: 1, 4 en 5:   

Laat ons de Heer lof zingen, 
 juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood.   

  
 
 

 
Wij 
gaan 
naar 
huis 
met de 
zegen 
van 
God.  
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:      ds. Jan van den Boogaard, 

Wjelsryp 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Janny Veenstra 
Ouderlingen: Truus Sterrenburg, Gjalt 

 Lindeboom 
Diakenen:  Nieske Span, Tjitske Cnossen 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
AD 
 
Velen laten zich na de dienst de koffie goed 
smaken.   

 
 


