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Welkom 
De ouderling van dienst 
heet een ieder van 
harte welkom, thuis en 
in de kerk. Voorganger 
is dhr. Jenne Minnema 
uit Zwolle.  
 

Bemoediging en groet 
Het openingslied is lied 92: 1 en 2 ‘ Waarlijk, dit 
is rechtvaardig, dat men de Heere prijst’.  
 
De voorganger, zoon van onze organist Albert, 
vindt het fijn in Wirdum in de kerk te zijn. Hij is 
in verband met de barre weersomstandigheden 
gisteravond hier al naar toe gereisd.  
 
We zingen van lied 92 vers 3 ‘Gij hebt mij door 
uw daden God verheugd.’ 

 
Er wordt gebeden om een 
gezegende dienst. ‘We 
beginnen vaak gedachteloos 
een gebed met ‘Onze Vader’ 
en realiseren misschien niet 

eens wat we daar mee zeggen. Wij danken u 
ervoor dat u een God wilt zijn die uw hand naar 
ons uitstrekt en onze Vader wilt zijn. Wil met 
ons meegaan deze dienst,  als we hier zijn en 
een taak hebben of thuis zijn. Heer fijn dat u in 
alle situatie laat merken dat u er bent.’. 
 
Dan volgt loflied 413 vers 1,2 en 3 ‘Grote God 
wij loven u’. 
 

Dienst van het woord 
Inleiding op de lezing. 
De voorganger is hem gisteravond kapot 
geschrokken.Hij kreeg een bericht dat door de 
maatregelen 80% van de jongeren op de rand 
van een burnout zitten. Wat een ellende, de  

 
maatregelen hakken er zo in. Soms denk je ‘hoe 
doe ik dit, hoe ga ik er mee om’.  
 
In de bijbel komt ook veel ellende voor, er zijn 
veel personen die in de problemen raken. Hij 
stuitte op psalm 40 over David, die ook flink in de 
problemen zit. Het lezen wordt 
afgewisseld met zingen.   
  
We zingen Psalm 40: 1 ‘Met heel 
mijn hart heb ik de Heer verwacht.’ 
1e Lezing psalm 40: 1-9 Voor de 
koorleider van David een psalm. 
Lied 40: 4 ‘Ik breng de blijde boodschap van uw 
recht’. 
2e Lezing psalm 40: 10-18 
Lied 40: 7 ‘Laat wie uw heil 
beminnen hier en nu’. 
 
Preek. 
David blijft elke keer op God 
vertrouwen als hij in de problemen 
raakt. Hoe doet hij dat en hoe 
kunnen wij dat doen?  
1. Hij begint met God te prijzen Je kunt dit doen 
door te zingen. Er zitten veel emoties in psalmen 
en anderen liederen. Je kunt ook muziek 
luisteren of maken. De dingen lijken dan iets 
minder erg. Maar ook goede dingen doen, dat is 
ook God prijzen. Het virus bijvoorbeeld is ook 
een kans om elkaar te helpen en tot steun te zijn, 
Je wordt zelf ook blij als je iets voor een ander 
betekent. 
2. David haalt herinneringen op van de wonderen 
die God heeft verricht. Graaf eens goed in je 
geheugen. Wat heeft God in jouw leven gedaan? 
Of schrijf het op. De voorganger kent iemand die 
een soort gebedsboekje heeft en later nakijkt en 
ziet dat er veel verhoord is van wat hij ooit vroeg. 
We kunnen de wonderen in ons leven ook delen 
met anderen, digitaal of tijdens een wandeling. 
We kunnen tijdens het delen zien dat God echt 
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wel bezig is. Dat kan steunend zijn bij 
tegenslagen. 
3. David gaat verder dan bidden. Hij houdt God 
aan zijn belofte. U bent mijn bevrijder, wacht 
nou niet langer God. Bidden is ook dichtbij, deel 
gewoon je dag met God. Hij is ook 
geinteresseerd in kleine dingen. Hij wil dat wij 
waar wij mee worstelen, groot of klein, loslaten 

en vertrouwen dat Hij het verder 
zal gaan doen.Door het delen met 
God en het neerleggen bij Hem 
gaat de angst weg en komt er 
vertrouwen.  
De voorganger maakte zelf mee 
terwijl hij fietste en alleen maar 
piekerde en worstelde dat  er 
ineens een regel van het lied van 

Cristian Verwoerd in zijn hoofd kwam: ‘Hoor je 
de vogels nog fluiten’ en  plots hoorde hij vier 
verschillende vogels’. Zijn hoofd was leeg en 
niet meer gefocust op alle ellende maar op de 
zegeningen. 
 
Dan volgt de You Tube opname ‘Hoor jij de 
vogels nog fluiten’ van Cristian Verwoerd.  
 
Stilte en orgelspel 
 

Mededelingen 
De bloemen gaan naar 
mevrouw van der Woude-
Dijkstra Swichumerdyk.   
 
De collectes  
1e kerk in actie Bangladesh en 
de  
2e kerkelijk werk, kunnen 
overgemaakt worden naar de 

nummers in Op é Hichte. 
 
YouTube Sela ‘Heer, wijs mij uw weg en leid mij 
als een kind’. 
 

Heenzending en Zegen 
De voorganger bedankt iedereen die deze 
dienst heeft meegekeken en hier was en 
spreekt tot slot de zegen uit. 
 
De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen 

De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten 
en je te beschermen tegen gevaar 
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer 
je dreigt te vallen. 
De Heer zij in je om je te troosten wanneer je 
verdriet hebt 
De Heer zij rondom je als een beschermende 
muur wanneer anderen over je heen vallen 
De Heer zij boven je om je te zegenen, 
Zo zegent God u en jou vandaag, morgen en tot 
in eeuwigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger: Jenne Minnema 
- Organist:       Albert Minnema 
- Ouderling:    Elizabeth Mozes 
- Koster:         Hendrik Hiemstra 
- Beamer:        Dick Sterrenburg 
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