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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 27 augustus 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 
Namens de kerkenraad heet ouderling van 

dienst Elske Roorda 
iedereen welkom.  
Het openingslied is lied 
273: 1,2,4 “Loof God, die 
zegent al wat leeft”. De 
genadegroet ontvangen 
we van onze voorganger 

van deze morgen, ds. 
v.d. Boogaard.  
 
Na het zingen van psalm 
107: 1 en 19 “Gods 
goedheid houdt ons 
staande”  volgt het 

gebed met 
alles wat ons 
bezighoudt, 
mooie en 
minder 
mooie 
dingen, bij 
onszelf en in 
de wereld. 
Wij zingen  

lied 800: 1,2,3 “Wat zou ik zonder U geweest 
zijn”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om verlichting met Gods heilige Geest. 
Omdat onze eigen “herder” herstellend is 
moeten we het deze morgen doen met een 

“huurling”.   
Lezing Jeremia 
23: 1-8 over 
slechte herders 
en de goede 
herder die komen 
zal. Wij zingen  

 
lied 680: 1,2,3,4 “Kom, heilige Geest, Gij vogel 
Gods”. 
Jezus heeft de woorden van Jeremia ongetwijfeld 
gekend en pakt deze op zoals beschreven is in 
Johannes 10: 11-15 over de goede herder. Lied 
653: 1,6 “U kennen, uit en tot U leven”. 
 
Overdenking 
Het is een bekend beeld van de 
herder en de schapen. Dat wij 
Jezus volgen en met Hem 
leven. Bij Jeremia is het net 
andersom: wij zijn de herder, 
vaker dan we denken. In ons 
beroep, in de familie, als buren. De koning 
gedraagt zich bij Jeremia als een huurling, hij 
verwaarloost zijn volk en de dienst aan God. 
In vers 4 staat de taak van een herder 
omschreven, dat de schapen geen angst hebben 
en er niet één zal worden gemist. 
Als jonge predikant dacht ds. v.d. Boogaard;  
Doe ik het goed? Kan ik het grote verhaal van 
God wel overbrengen? Maar door eigen 
onvermogen of angst toe te laten, kun je anderen 
pas helpen. 
Een goede herder zet zijn eigen leven op het 
spel, anders dan de zoete plaatjes op internet 
van de goede herder. Op de weg die Jezus 
doormaakte is Hij ons nabij gekomen. Een ander 
zijn angst, troost en liefde begrijp je als je deze 
bij jezelf onderkent. Een ander dragen kan zwaar 
zijn, laat jezelf eerst dragen door Gods goedheid. 
Groeien van vertrouwen in de rol als herder. 
Amen.   
 
Na stilte en orgelspel zingen we lied 512: 1,2,3,4 
“O Jezus, hoe vertrouwd en goed”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst: 
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de bloemen gaan 
naar fam. Jochem 
Hoekstra in 
Wirdum. Het kleine 
boeket uit de kapel 

gaat naar 
ds. v.d. 
Boogaard, 
die 
vanmorgen 
kon invallen.   
1e collecte:  zending. 
2e collecte:  onderhoud gebouwen. 
Ds. v.d. Boogaard komt nog even terug op zijn 
uitspraak dat hij vanmorgen een huurling zou 
zijn. Zo heeft het niet gevoeld! 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden 
afgesloten met het samen uitspreken van het 
“Onze Vader”. 
 

Heenzending en zegen 
Het slotlied is lied 834: 1,2,3 “Vernieuw Gij mij, 
o eeuwig licht”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hierna worden we 
heenge-zonden met 
de zegen van de 
Heer.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum   
Organist:  Mars van ‘t Veer  
Ouderling: Elske Roorda    
Diakenen: Alie Kalsbeek, Wiebren Jongbloed 
Koster:  Hendrik Hiemstra  
Bloemen: Neeltje Hellinga 
SIW 


