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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. 
Zondag   14 augustus 2016 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Ouderling van dienst, Jannie 
Veenstra, heette ons welkom.  

De 
predikant 
die ons 
deze zondag voorging was ds. Nummerdor van 

Grou. Hij werd 
muzikaal 
bijgestaan door 
Klaske Deinum. 
Ds. Nummerdor 
had veel 
liederen in de 
liturgie verwerkt 

die wij 
goed 
kennen. 
Hierdoor 
nam 
Klaske de 
gelegen-
heid te 
baat om 

oorstrelend langs de melodielijnen te spelen. 
We begonnen met een lied dat we de laatste 
jaren vaak als intochtslied zingen namelijk lied 
216: ´Dit is een morgen als ooit de eerste´ 
(Morning has broken).  
 
Gebeden 
Na een gebed om ontvankelijkheid en het 
zingen van lied 100: 1 en 4 volgde het gebed 
om ontferming met daarop volgend het kyrielied  

 
713, dat aansloot op het thema van deze dienst. 
De liturgie en de overdenking ging in allerlei 
toonaarden over ons blijvende verlangen naar de 
nabijheid van God, ondanks dat God vaak zo 
veraf voelt. 
 

Dienst van de schriften 
Jesaja 55 vers 1-13 staat deze 
dienst centraal. Rondom deze 
tekst zingen we lied 98.   
 

Preek 
De focus van ds. Nummerdor ligt bij vers 6 van 
Jesaja 55: Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. 
Dat roept de vraag op of God 
soms echt veraf is en soms 
dichterbij. De Joden in 
ballingsschap hadden het 
gevoel dat God veraf was. 
Ook in de Tweede 
wereldoorlog ervoer men dat God zijn gezicht 
verborgen hield. En ook nu in deze tijd ervaren 
velen God niet. Ds. refereert aan een 
aanbevelenswaardig boek ‘Mintijnteer’ van 
Esther Maria Magnis die ondanks haar stevige 
geloof en volhardende gebed, op zestienjarige 
leeftijd haar vader verliest door kanker. Hierdoor 
raakt ze haar geloof in God kwijt.  
En toch……….kan er soms ineens weer 
nabijheid gevoeld wordden. In 
Jesaja begint iemand te spreken 
over een nieuw begin. Waar 
haalt diegene dat toch vandaan? 
Komt dit voort uit een zeker 
weten of vanuit een verlangen 
naar hoop, naar God?   
Ds. Nummerdor deelde met ons een uitspraak 
van pater Herman Andriessen die hemzelf nogal 
heeft geraakt: ‘God woont in ons verlangen’. En 
vanuit dit verlangen ontkiemt er iets. God is altijd 
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op zijn eigen manier aanwezig maar vaak niet 
op een manier zoals wij wensen of verwachten. 
Dat is ook logisch, Hij gaat onze voorstellingen 
te boven. De deutero-Jesaja verwoordt het in 
vers 10 prachtig: ‘Zoals de regen of sneeuw 
neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 
terugkeert zonder eerst de aarde te 
doordrenken, haar te bevruchten en te laten 
gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood 
om te eten’.  
Ook Esther Maria ontmoet God uiteindelijk weer 
onverwacht in een gezang dat ze zingt samen 
met haar demente oma. Een zin van vroeger 
die ineens weer opborrelt: ‘En ook mij bemint 
Hij teer’.  
 
Na de preek leidt Klaske ons onwaarschijnlijk 
mooi toe naar lied 275: ‘Heer onze Heer, hoe 
zijt Gij aanwezig’. 
 

Dienst van het Delen 
Mededeling 
Er zijn wat andere schilderijen toegevoegd aan 
de Tsjerkepaad expositie. 
 
Bloemen 
De bloemen 
gaan naar 
mevrouw 
Postmus. 
 
Collectes 
1e voor Kerk in 
Actie t.b.v. de 
opleiding tot predikant op Nias. 
2e voor het kerkelijk werk. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 825: 1, 4 en 5. ‘De 
wereld is van Hem vervuld’. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hierna worden we 
heengezonden 
met de Zegen van 
de Heer.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Nummerdor 
Organist:  Klaske Deinum 
Bloemen: Klaaske de Boer 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderling van dienst: Jannie Veenstra 
Diakenen:           Alie Kalsbeek  en  Tjitske Cnossen 
GvdM 


