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Dienst van de voorbereiding 

Vandaag was onze gastpredikant ds. 
De Haan van St. Annaparochie. Hij is 
de broer van ds. Gerrit de Haan die 
vier jaar geleden onze interim 
predikant was. Wat meteen opviel was 
dat ze dezelfde stem hebben. Tijdens 

de dienst ontdekten we 
nog een aantal 
overeenkomsten nl. 
beiden zoeken de nuance 
en beiden mogen ze graag 
allerlei terzijdes aanhalen.  
De eerste twee liederen 

waren redelijk 
onbekend voor 
ons namelijk 
het glorialied 
304: ‘Zing van 
de Vader, zing 
van de Zoon en 
zing van de 
Geest’ en lied 

992: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’.   
 

Gebeden 
Het kyriegebed was een voor sommigen 
bekend gebed genaamd: ‘Een beantwoord 
gebed’. De eerste regel hiervan luidde: ‘Ik vroeg 
om kracht en God gaf me moeilijkheden om me 
sterk te maken’. Dit gebed vormde met lied 992 
de introductie op het thema van de dienst. Het 
thema was mijns inziens dat je gezegend bent 
wanneer je als gelovige Gods gerechtigheid 
leert kennen en leert hoe jezelf een 
rechtvaardig leven kunt leiden. Onze bron 
hiervoor is het boek der boeken: De Bijbel. Dat 
onze God ondertussen ons en zijn schepping 
trouw zal blijven verwoordden we in lied 885: 
‘Groot is uw trouw o Heer’.  

 

Dienst van het woord 
Lied 317 vormde het begin van de dienst van het 
woord: ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw 
eigen, lieve stem verstoord. Maak de weg tot u 
begaanbaar; wees verstaanbaar……’  
We lazen ‘De toegangspoort van de psalmen’, 
aldus ds. De Haan: Psalm 1. Hierin wordt op een 
vrij zwart-witte wijze weergegeven wat deugdelijk 
is en wat niet. Dergelijke zwart-wit benadering is 
ons in deze tijd vreemd, wij zijn nu gewend 
genuanceerder te spreken over goed en fout.  
We zingen eveneens psalm 1.  
 
De overdenking van ds. De Haan is 
een pleidooi voor het verinnerlijken 
van Gods woord en wet. Het is 
volgens ds. belangrijk dat de bijbel 
eigen wordt en met mensen meegaat tijdens de 
levensreis. Want mensen raken gevormd door 
het leven en dan verandert of verschuift de 
betekenis van de verhalen. Er komt een andere 
rijkdom naar boven. De woorden ‘meditatief bijbel 
lezen’ werden genoemd. Dit is een proces van 
luisteren naar je hart en lezen van de schrift om 
zo met empathie het leven te doorgronden. In 
psalm 1 wordt geadviseerd om je niet met 
spotters in te laten. De spotters van nu zeggen 
dat we maar beter godsdiensten kunnen 
afschaffen omdat ze zoveel ellende brengen. 
Hiermee zijn spotters net zo ongenuanceerd als 
geloofs-fundamentalisten welke, jammer 
genoeg, het beeld bepalen van 
godsdienst. Gelukkig zijn er nog steeds 
mensen die voedsel voor hun leven 
vinden in de schrift en het overwegen in 
hun hart, evenals Maria destijds deed.   
 
Na een stilte gevolgd door orgelspel zingen wij 
hierop lied 280: ‘De vreugde voert ons naar dit 
huis’.  



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

06 november 2016 

2 

Mededelingen:  
De bloemen gaan 
naar de familie 
Steringa.  
Elske Posthuma deelt 
met ons (in het kader 
van het jaarthema: 

Deel je 
leven) dat 
ze met 
haar Harmonie uit Wommels 
kampioen zijn geworden op eerste 
Nederlandse kampioenschap voor 
Harmonie-orkesten. Elske kreeg 
een flink applaus.   

De gemeente-avond woensdag a.s. wordt 
afgesloten door Minne en Afke. Ze vertellen en 
laten zien hoe bruiloften in China gevierd 
worden.   
Woensdag jl. was er een gedenkdag voor 
gewas en arbeid. Er werd toen gecollecteerd 
voor Fier (opvang van moeders en kinderen). 
De collecte was voor sinterklaascadeaus voor 
de kinderen. Ook deze dag konden we nog een 
gift in de sinterklaaszak in de hal doen.  
Collectes:  

De eerste collecte wordt 
toegelicht door Gysbert 
Wassenaar middels een 
beamerpresentatie. De collecte 
is voor het project ‘Vrede en 
verzoening’ in Colombia. 

Uitgezonden predikant 
Inge Landman leidt 
daar onder andere een 
bijbelstudie- en 
gespreksgroep over het 

thema ‘Geloven in verzoening’. We kunnen na 
de kerkdienst, 
tijdens het 
koffiedrinken (met 
een 
Colombiaanse 
koek), kaarten 

schrijven aan de betrokkenen 
van het project in Colombia. 
Vorig jaar werd dit ook erg op prijs gesteld door 
de Colombianen.   
De tweede collecte is voor het kerkelijk werk  
 

Heenzending en Zegen 
We zingen als slotlied: “Dank, dank nu allen 
God”.  

 
 
Daarna 
werden we 
gezegend 
voor de 
komende 
week en 
zongen we 
als 
antwoord 

hierop lied 425: ‘Vervuld van uw zegen gaan wij 
onze wegen’.   
 
Hierna werd er samen koffie gedronken…   

 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. De Haan St Annaparochie 
Orgel:         Albert Minnema  
Koster:         Drees Visser  
Ouderling van dienst: Elske Posthuma  
Diakens:      Marga Bloem, Tjitske Cnossen  
Bloemen:     Bep Minnema  
GvdM 
 


