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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

         Wirdum Fr e.o. 

Zondag  21 augustus 2022 

 
 

Welkom 
 
 
 
Op deze 
prachtige 
zonnige 
zondagmorgen 

worden we 
welkom geheten 
door ouderling 
van dienst, Elske 
Roorda.   

 
 
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ons openingslied is lied 8a: 1 en 2 
“Heer, onze heer, hoe heerlijk is 
Uw naam in de geschiedenis”   

 
Na stil gebed 
volgt de 
bemoediging en 
groet: 
F: Us help is yn 
de namme fan 
de Hear 
A: Dy’t himel en 

ierde makke hat 
F: dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid 
A: en it wurk fan syn hannen net loslit 
F: genede mei jimme wêze en frede, 
Fan God ús Heit en fan Jezus Christus, ús hear 
Yné mienskip fan de Hillige Geast 
A: Amen. 
 

Nu zingen we het 3e en 6e vers van lied 8a: 
“Zie ik uw sterren in de nacht, 
Die hemelhoog geschapen pracht” 

 
Smeekgebed en gezongen kyrie 
Het smeekgebed beantwoorden wij met het 
bidden en zingen van lied 301k 
“Kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison”   

 
Glorialied 
Als glorialied zingen we 
lied 158b. Eerst met 
voorzang en dan met zijn 
allen. 
 
“een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien” 

 
Dienst van de schriften 
Deze zondag is de 3e zondag van 
de zomerserie over wijsheid.   
Deze keer uit het boek Job. 
Er volgt een kleine uitleg wat 
wijsheid is. 
Na deze uitleg zingen we liet 313: 
Us wol Gods wurd allinne 
In skat fan wiisheid jaan” 

 
Bij Job 
Ons wordt de vraag gesteld waar we het eerst 
aan denken als we het aan Job denken. Er 
komen verschillende dingen naar boven. 
Verzoeking, vrienden, weddenschap van de 
duivel met God. 
Ook nu hebben we nog gezegden zoals bv zo 
arm als job, jobstijding. 
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Hierbij past prachtig het lied van Stef Bos, het 
nulpunt. 
“Nu ik alles heb verloren 
En de stilte mij verwacht 
En ik mijzelf heb teruggevonden 
Daar waar ik dacht dat ik niet was” 
Lezing: 
 De lezing is uit Job 38: 1 t/m 18 
Daarna zingen we lied 942: 
“Ik sta voor U in leegte en gemis, 
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen” 
 
Er volgt nu een luisterlied en wel lied 929: 
“Zoals de regen onverwacht 
Een moede aarde op nieuwe krachten brengt” 

 
Preek 
Wat is wijsheid. Onze kennis is beperkt. Het 
gaat ons allemaal te boven. Een schilder kijkt 
door een diaraam om een klein facet te 
schilderen. Anders is het allemaal te 
overweldigend. Waar moet je beginnen. Dat is 
ook nodig voor het boek Job. Het is te groot. 
Het boek is poëzie en geen uitleg. Je loopt 
steeds tegen vragen op. Het zijn “trage” vragen. 

Er zijn geen 
oplossingen.   
Job is een vroom 
man, die het in 
alles voor de wind 
gaat en de 
tegenspeler van 

God vraagt zich af of hij nog zal geloven als 
hem alles wordt ontnomen. Hij sluit een 
weddenschap af met God. Job verliest alles. 
Als zijn vrienden komen zijn ze eerst stil, maar 
dan komen ze met verklaringen. Hij zal toch wel 
gezondigd hebben, anders was dit niet 
gebeurd. 

Wij willen ook graag 
anderen de schuld geven 
van wat er in ons leven 
verkeerd gaat. Dan kun 
je beter met de 
waaromvragen omgaan. 
Maar vragen mogen er 
zijn. Mensen zoeken om 
geloof om daar mee te 
leven en te sterven. Dat 
is geen valse hoop. Je 

mag je overgeven aan God. God zegt: Ik zal er 
zijn. God wijst nooit iemand af die bij Hem 
aanklopt. Zo mogen wij ook een hulp voor andere 
mensen zijn en niemand 
afwijzen.   

 
Na de preek volgt er stilte 
en orgelspel.   

 
Dienst van gaven en gebeden. 
Nu volgen de mededelingen:   

De bloemen 
gaan als groet 
van de 
gemeente 
naar mevr. 
Reitsma-
Boesenkool. 
 

 
De 1e collecte is voor de diaconie 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 

Herdenking Jacoba Boesenkool 
We worden verzocht om, indien mogelijk, op te 
staan. Er is een rouwkaart gekomen van mevr. 
Jacoba Boesenkool. Zij heeft vanaf 1960 
zendingswerk gedaan in Zimbabwe. Haar zuster 
woont hier in Wirdum en als zij in Nederland was, 
was dat haar thuishaven. Dan bezocht ze ook 
altijd trouw onze kerk. Daarom willen we haar 
hier ook gedenken.  

Haar naam is bijgeschreven in de kapel en er 
wordt door de diaken een kaarsje aangestoken 
en bij haar naam gezet. Op verzoek van haar 
zuster zingen wij met elkaar het lied  
“Roept uit aan alle stranden 
Het evangeliewoord” 
 
Er volgt nu een gebed van A.F.Troost 
“Waar zouden wij zijn” afgewisseld met lied 368g:  
“Adem van God, vernieuw ons bestaan” 
 
Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
zingen we het slotlied 650 in wisselzang 
“De aarde is vervuld 
Van goedertierenheid” 
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Zending en zegen 
We mogen nu allemaal de zegen ontvangen en 
dit beantwoorden wij met het 3 maal gezongen  
‘Amen’. 
 

Medewerkers 
Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum 
Ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
Diaken: Nieske Span 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Koster: Folkert Jongbloed 
Beamer: Derk Jan Wijbenga 
 
Tekst: HM   Foto’s: NS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


