
 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

19 oktober 2014 

1 

            
 
 

 
 

 

                  

               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 19 oktober 2014 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De ouderling van dienst heet iedereen welkom. 

Hierop worden 
de verzen 2 en 3 
van lied 25 
gezongen: ”Heer 
ik hef mijn hart 
en handen”. 
        

Dienst van voorbereiding 
Na de 
bemoediging en 
groet zingen we 
de verzen 6 en 7 
van hetzelfde 
lied. Na het 
kyriëgebed 
worden de tien 

leefregels gelezen in het Fries. Aansluitend 
wordt lied 885 gezongen: “Groot is uw trouw, o 
Heer.” 
  
Schriftlezingen 
De eerste lezing komt uit Psalm 25, de verzen 
4-10. Een Psalm toegeschreven aan David, 
eindigend met de woorden: “Liefde en trouw 
zijn de weg van de Heer voor wie de weg van 
zijn verbond onderhouden.” 
Als tussenzang klinkt vervolgens lied 791, de 
verzen 1, 2 en 3:  

Liefde eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

De evangelielezing is uit Johannes 14: 4-9, met 
daarin onder andere de bekende woorden: “Wie 
mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.“  
Hierna vervolgen we  lied 791 met de verzen 4, 
5 en 6.  
 

 
Preek 
Het gaat vandaag over psalm 25, over de weg 
van het leven. Die verloopt niet altijd 
voorspoedig maar bevat vaak tegenslag, 
zorg en verdriet. Het leven zit vol met 
keuzes. Abraham ging op weg zonder te 
weten waar hij uit zou komen, Ook hij 

kwam op kruispunten, waar hij 
moest kiezen welke weg te 
gaan. “Maak mij met uw 
wegen vertrouwd, leer mij uw 
paden te gaan”, vraagt David 
in de psalm 25.  

  
Hierna zingen we lied 209: “Heer Jezus, o Gij 
dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Uw 
geest die in de waarheid leidt zij 
onze gids in deze tijd.”  
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar Gerrit 
Zandberg aan de Legedyk; dit zou 
vorige week al maar het is door een 
misverstand niet gebeurd. 
 
Betinke 

Wy betinke Bauke Hoekstra út Weidum. Hy 
wenne de lêste jierren yn Dekemastate. Yn dizze 
tsjinst steane wy stil by syn libben. De hear 
Hoekstra is 
op 11 
oktober hjir 
te hôf 
brocht. 
 It liet “De 
minsken fan 
foarby` fan 
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wurdt lêzen en wy sjonge fan liet 
90 de ferzen 1 en 8: “Gij zijt 
geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen de zekerheid van allen 
die U vrezen”. In ljochtsje wurdt 
foar him ûntstutsen oan de 
peaskekers en yn de kapel 
brocht. Dêr wurdt syn namme 

byskreaun op de betinkplaat. 
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor de diaconie en 
kerkelijk werk 
 
Gebeden, slotlied en zegen  
In de gebeden wordt stilgestaan bij het 
overlijden van Bauke Hoekstra. 
 
Het slotlied is lied 416: “Ga met God en Hij zal 
met je zijn.” 

 
 

De zegen wordt beantwoord door het samen 
gezongen lied 425” 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw Woord. 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in 
het donkerste dal, 
door liefde gedreven, 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  drs. J.L. de Haan, St. Anna- 
                             parochie                           
Koster:   Johannes Koornstra 
Orgel:  Klaske Deinum 
Bloemen: Lies de Jong 
Ouderlingen:        Janny Veenstra en Alie Bouma 
Diakenen:            Wiebren Jongbloed en Alie 
                             Kalsbeek  
AD 


