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                      PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 9-9-2018 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Truus 
Sterrenburg heet de kerkgangers 
van harte welkom.   Oud-predikant 
Hinne Wagenaar is verhinderd maar 
heeft geregeld dat Da. Willemien 
Keuning uit Mantgum deze dienst 
van hem overneemt.   

Het openingslied is 215:  ‘Ontwaak o mens de 
dag breekt aan’. 

Na de groet, bemoediging 
en het stil gebed zingen we 
het vierde vers.   
De kyriegebeden worden 
beantwoord met lied 301k 
door de voorganger en 
door allen. Vervolgens 
zingen we  lied 304 ‘Zing 
van de Vader die in de 

beginne’.  
 
Dienst van het woord 
Na het gebed bij de opening van de schriften. 
volgt  de lezing uit psalm 42 uit de vertaling van 

1951. Het gaat over te veel 
en te weinig water zeer 
toepasselijk in deze tijd. De 
lezing uit Psalm 42 wordt 
gevolgd door psalm 43. 
Deze vormen namelijk 
samen een eenheid. 

Ze zijn met elkaar verbonden door twee refreinen 
die zich herhalen.  
 
Preek 
De teksten van vandaag zijn te vinden in psalm 
42: ‘Zoals een hinde die naar waterbeken 
smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God’. Uit 
psalm 43: ‘Zend uw licht en uw waarheid; mogen 
die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige 
bergen, naar uw woningen’. 
In deze psalm wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de golven van de zee en de golven van 
het leven die je kunnen overweldigen.  Psalm 42 
wordt als een zware psalm gezien. Er is een 
mens aan het woord die dag en nacht moet 
huilen en rondloopt met een neergebogen ziel. 
Wij proberen ons  ook soms overdag met een 
nogal oppervlakkig optimisme op de been te 
houden. Maar misschien zijn we toch niet zo 
geslaagd als wij elkaar dan voorhouden.  
Het gaat hier over wat wij bij nacht alleen met 
God tegen Hem durven roepen. Misschien is het 
wel heel heilzaam dat deze psalm aan ons is 
gegeven. 
De psalmist droomt ervan dat het 
licht en die waarheid hem thuis 
zullen brengen bij God, in zijn 
woning, waar het veilig is, en licht. 
Een plaats waar je thuiskomt, een 
plaats waar recht heerst en trouw 
en liefde. Daar wil je nooit meer vandaan.  
Psalm 42 en 43 spreken van hoop in een 
cynische wereld. Laten wij dan ook hoop houden. 
Wij allen zijn bestemd tot dat huis waar God bij 
ons woont en zoals beschreven in openbaring Hij 
zelf zal onze tranen daar afwissen. Daar 
willen we toch nooit meer vandaan? 
Amen 
 
Na de stilte volgt orgelspel.   
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Dienst van de gebeden en de gaven 
Het kwartettenkoor 
komt op 25 
september bij ons 
optreden.  
De bloemen gaan 
naar de familie 
Bakker in Wirdum.  
 
Collectes: 
1e Jeugdwerk 
2e  kerkelijk werk 
 
Heenzending en Zegen 
Na het dankgebed volgt het slotlied 650 ‘De 
aarde is vervuld.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna volgt de 
zegen. 
In plaats van een 
gezongen amen 
wordt de zegen 
beantwoord met 
lied 650,7  
‘Al Gij die God 
bemint 
En op zijn goedheid wacht 
De oogst ruist in de wind 
Als psalmen in de nacht.’ 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Willemien Keuning 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diaken:   Tsjitske Cnossen, Janny 

 Lindeman 
Koster:   Jannie Veenstra 
Beamerpresentatie: Dick Sterrenburg 
Verslag: JR, Foto’s: ROB 


