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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 17 juli 2022 

 
Welkom 

 
Ouderling van dienst Hinke 
Meindersma heet iedereen 
in de kerk en thuis welkom. 
Wij zingen lied 216: 1,2 “Dit 
is een morgen als ooit de 
eerste”.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Groet, bemoediging en 
drempelgebed. Lied 216: 3. 

Ds. Van den 
Boogaard 
vertelt dat 
op de 
beamerpres-
entatie eerst 
1922 stond; 
hij vroeg 
zich af hoe 
het toen 
eruit zou 
zien in de kerk, mannen en vrouwen 
gescheiden zittend? 
Na het kyriegebed zingen we lied 904: 1,5 
“Beveel gerust uw wegen”.  
 

Dienst van de Schriften 
Gebed van de zondag, gebed om verlichting 
met Zijn Heilige Geest. 
De lezing is Genesis 1: 1-13 over de eerste drie 
dagen van de schepping, over Gods 
bedoelingen. 
We zingen een loflied op de schepping, lied 
154b: 1,2,4,5,6,10 “Heel de schepping, prijs de 
Heer”. 
 

Preek 
Op vakantie in het zuiden van Duitsland, na 
kilometers Autobahn een rustige plek opgezocht. 
Natuur, landbouw en recreatie in één. En zie het 
was goed. Maar was het wel zo goed? Ook drie 
wanklanken: de dieselauto, de droogte door 
neerslagtekort, het gonzen van insecten, dat 
kunnen we in Nederland 
niet meer horen.  
De Bijbel begint zonder 
perspectief met het beeld 
van de chaos. Maar dan 
begint God iets nieuws: 
de Geest zweeft over de 
wateren. God spreekt, 
God gaat ordenen. 
Scheiding tussen licht en duisternis, scheiding 
tussen hemel en aarde, scheiding tussen het 
water en het land. God stelt grenzen: 
leefbaarheid en chaos. Maar grenzen liggen niet 
vast. Ook in ons leven niet, tussen werken en 
rust, tussen gezondheid en ziekte. Groei en winst 
werden bepalend in onze maatschappij, 
onzekerheid van het bestaan voor boeren. 
Kunnen we grenzen stellen aan onze hebzucht?   
Genesis is ook het verhaal van opstanding. Diep 
in de paasnacht sprak God weer, Jezus is niet 
dood. God spreekt en Hij geeft 
leven. En wij, wat voor antwoord 
geven wij? Amen. 

 
 
Stilte en orgelspel  
 
Lied 630: 1,3 “Sta op! Een 
morgen ongedacht”. 
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Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door de ouderling: 
De bloemen gaan deze 
zondag naar mevr.  
Offringa-Miedema.   
 
Inmiddels hebben twee 
gezinnen met jonge 
kinderen uit Oekraïne 
intrek genomen in de  
Fikarij. 
 
1e collecte: zending 
2e collecte: kerkelijk 
werk  

In gebed dank voor 
de aarde met alles 
wat er groeit. 
Bidden om recht te 
doen aan natuur en 
het boerenbestaan. 
Bidden voor 
mensen met welke 
zorgen dan ook. Na 
stil gebed bidden 
we samen het Onze 
Vader.  
Slotlied 981: 
1,2,3,4,5 “Zolang er mensen zijn op aarde”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en 
zegen 

Wij beantwoorden 
de zegen met een 
driemaal 
gezongen Amen.   
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Jan v.d. Boogaard, Hallum                                                              
Organist:  Albert Minnema   
Ouderling: Hinke Meindersma   
Diakenen: Jannie Lindeman          

Koster:  Janny Veenstra    
Beamer:  Steven Feenstra   
 
Tekst: SIW Foto’s: SB 
 
 

 


