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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  31 juli 2022 

 
Welkom 

Op deze zondag midden 
in de vakantie gaat een 
oude bekende ons voor in 
deze dienst. Vandaag is 
da. Fransien van Keulen 
als voorganger in ons 
midden.   
Om half tien worden we 
welkom geheten door 

ouderling van dienst Elizabeth Mozes. 
Als openingslied zingen we lied 216: 1,2 en 3 
“Dit is een morgen als ooit de eerste, 
Zingende vogels geven hem door” 

 
Na groet en bemoediging, stil 
gebed en drempelgebed zingen 
we lied 68: 7 
“God zij geprezen met ontzag 
Hij draagt ons leven dag aan 
dag”  
 
Hierna volgt het Kyrie-gebed 
 
Als glorialied zingen we lied 
304: 1,2 en 3 

“Zing van de Vader die in de beginne 
De mensen schiep, de dieren en de dingen” 
 
Hierna volgt het gebed van de zondag 

 

Bijbellezing uit het OT: Prediker 2: 1-11 
Koosje v.d. Werf 
leest dit gedeelte 
uit de bijbel voor.   
 
Na deze lezing 
zingen we lied 
716: 1,2 en 3 
“Zaaien, maaien, 
en oogsten. 
Dank de allerhoogste 

Voor Zijn zorg om ons bestaan.” 
 
Bijbellezing NT: Matheus 6: 25-34 
God zegt dat we ons niet 
bezorgt hoeven te maken over 
de dag van morgen. Iedere dag 
heeft genoeg aan zichzelf.   
 
We zingen daarop uit Sjongend 
op Wei 231 
“De fûgels yn ‘e loften, dy 
siedzje net of meane, 
de fûgels yn ‘e loften, dy fleane, 
dy fleane, dy fleane dêr yn 
kloften de wide romte yn.” 

 
Preek 
Jezus neemt zijn vrienden mee het veld in en laat 
hen zien hoe mooi de natuur is. De vogels en de 
bloemen zien er prachtig uit. Ze hoeven zich zelf 
niet te kleden, dus als God al zo goed voor hen 
zorgt, hoe zou Hij dan niet voor de mensen 
zorgen. 
Maar het is makkelijk om tegen de mensen die 
het goed hebben te zeggen, weest niet bezorgd. 
Maar  hoe moet je dat zien als mensen wel in de 
zorgen zitten, geen geld en goed hebben, in 
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oorlog leven en niet weten wat de dag van 
morgen brengt. 
Als je je zorgen maakt voor de 
dag van morgen zie je soms de 
zegen niet die de dag van 
vandaag je brengt. Het kan je 
verlammen. Geef je zorgen aan 
God. Hij geeft je elke dag kracht 
en je mag geloven dat Hij je de 
volgende dagen ook helpt. Maar 

concentreer je op de dag van vandaag. Die 
heeft genoeg aan zich zelf. Als je je daar op 
richt heb je meer oog voor de zegeningen op 
dat moment en sluit je je niet af voor alle goeds 
wat je toch ook mag ontvangen. 
 
Na een moment van stilte volgt er muziek. 

 
We zingen lied 218: 1,2,3,4 en 5 
“Dank U voor deze nieuwe morgen, 
Dank U voor elke nieuwe dag”. 

 
Gedicht: Niet eindeloos wachten van 
Luc Gorrebeek 
God heeft de aarde in 6 dagen geschapen en 
nam de 7e dag rust. Daarna gaf Hij het uit 
handen aan de mensen. Hij wacht op ons om 
met Hem de aarde te onderhouden. God wacht 
op een wonder. 

 
Mededelingen 

Da. Fransien is vandaag 
voor het laatst 
voorgegaan bij ons in de 
kerk. Nadat ze in 1988 is 
vertrokken kwam ze elk 
jaar een keer preken. Dat 
werd heel erg op prijs 
gesteld. Hier wordt even 

aandacht aan 
geschonken.  
Er zijn twee mooie 
boeketten bloemen 
gemaakt. Het 
eerste boeket is 
voor ds. Fransien 

en het tweede is voor Hinke 
Meindersma.   
Collectes: de 1e is voor de 
zending 
De 2e collecte is voor 
onderhoud gebouwen. 
 
Na dankgebed, voorbeden 
en stil gebed bidden we samen het Ùs Heit. 
 
Als slotlied zingen we lied 978:1,3 en 4 
“Aan U behoort, o Heer der heren, 
De aarde met haar wel e wee.” 
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Zending en zegen 
Ook nu mogen we de zegen ontvangen en we 
beantwoorden dat met een drie keer gezongen 
“Amen”. 

 

We worden uitgenodigd om met elkaar nog 
gezellig een kopje koffie te drinken. 
Ondertussen kunnen we foto’s op de beamer 
bekijken van de bezoekjes van da. Fransien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Fransien van Keulen Winterswijk. 
Ouderling:     Elizabeth Mozes 
Diaken:         Nieske Span 
Koster:          Hendrik Hiemstra 
Beamer:        Dick Sterrenburg 
Bloemen:      Gina Turkstra 
Tekst:  HM     Foto’s:  ROB 


