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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 28 september 2014      

 
Dienst van de voorbereiding 
Ook deze zondag komen we weer bij elkaar om 
het Woord te horen en elkaar te ontmoeten. 

Ouderling 
Corry Brouwer 
heet ons van 
harte welkom. 
Het 
intochtslied is 
lied 280: 1,2 
en 3.  “De 
vreugde voert 

ons naar dit huis”. Hierna volgt stil gebed, 
waarna ds. Hinne Wagenaar ons voorgaat in 
gebed. Na het gebed zingen we van het zelfde 
lied de nummers 4,5,6 en 7.  
  

Dienst van de schriften 
Na een informele begroeting van ds. Hinne 
waarin hij ons de groeten geeft van het 
thuisfront, gaat hij ons voor in gebed bij de 
opening van de schrift.   

De eerste schriftlezing is 
Psalm 73 de eerste 20 
verzen in het fries. Deze 
psalm gaat  over  de 
afgunst die je kunt voelen 
voor mensen die het niet 
zo nauw nemen en bij wie 
alles voor de wind lijkt te 

gaan. 
Hierna zingen we lied 146: 1, 2 en 5, 
“ Zing mijn ziel, voor God uw Here.” 
 
De tweede lezing is een bewerking van Sietse 
de Vries over deze zelfde psalm 73. 
 
Overdenking 
De grootvader van ds. Hinne Wagenaar 
vertelde hem vroeger het geheim van een goed  
 

 
huwelijk van 50 jaar. Laat de zon niet ondergaan 
over uw toorn. In het fries: Gean net mei in lilke 
holle de nacht yn. Spreekwoorden zijn waardevol 
en wijs. Wijsheid stolt in spreekwoorden. Zoals 
ook het spreekwoord: de duvel skyt altiid op de 
grutte bult. Als je psalm 73 leest krijg 
je het idee dat iemand die alles heeft 
ook steeds weer alles er bij krijgt. En 
vraag je je vaak af waarom iemand 
die het niet zo nauw neemt vaak 
zoveel voorspoed heeft. 
Het wekt jaloezie op.  
Het is dan belangrijk hoe wij er mee 
omgaan. Als anderen het zo doen, waarom ik 
dan niet. Het is nodig dat er dan een 
omslagmoment komt. Waarom doe ik de dingen 
zoals ik ze doe en waar sta ik voor. Je hebt soms 
iemand anders nodig die je daar op 
wijst. Je doet dingen omdat je er zelf 
achter staat en niet omdat anderen 
menen dat het wel anders kan. Je 
kunt je leven er niet op bouwen. Dat 
is allemaal lucht. Blijf bij jezelf en 
maak ruimte in je ziel zodat God daar 
mee kan werken.   
 
Na stilte en muziek zingen we lied 538 :1 t/m 4 
“Een mens te zijn op aarde” 
 
Bij de afkondigingen wordt bekend gemaakt dat 
we op 12 okt. a.s. de dienst hebben bij Folkert en 
Betty Jongbloed op de boerderij. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar 
Sjoerd Boonstra van de 
Greate Buorren.  
1e Collecte:  zending 
2e Collecte:  onderhoud 
gebouwen 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden sluiten we af met  “ God van fier  
en hein” 
 
Ons slotlied is lied 421:”Vrede voor jou” 
Het wordt ons eerst toegezongen door ds. 
Hinne en wij zingen het de tweede keer mee. 
 

 
 

Heenzending en Zegen 
Hierna worden we 
heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. Hinne wagenaar  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:    Drees Visser 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom  
Diakenen:  Tjitske Visser    

 Wiebren Jongbloed         

 


