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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 22 jan 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze mooie koude wintermorgen worden we 

welkom geheten door 
ouderling van dienst 
Alie Bouma.   
Ons openingslied is 
lied 67:1, “God zij ons 
gunstig en genadig”  

Na stilte en 
bemoediging 
en groet  
zingen we het 
3e  vers van 
hetzelfde lied: 
“De aarde 

heeft de vrucht gegeven, die door de hemel 
werd verwekt” .. 
 
Gebeden 
Na het drempel en kyrie gebed zingen we lied 
528: 1,3,4 en 5: “Omdat Hij niet ver wou zijn is 
de Heer gekomen”. 
 

Dienst van de schriften 
De dienst van de schriften begint met 
gebed, waarna de eerste lezing volgt. 
Dit is uit Jesaja 49: 1-7 
“Jesaja roept verre volken op om 
aandachtig te luisteren, want al in de 
schoot van zijn moeder heeft de Heer 
hem geroepen en al gevormd tot zijn 
dienaar”. 
 
Hierna zingen we lied 139: 1,6,7 en 14: “Heer, 
die mij ziet zoals ik ben” 
 
De 2e lezing is uit 1 Kor. 1: 1-9 
“Paulus dankt God omdat Hij hen in Christus 
Jezus Zijn genade heeft geschonken” 

 
We zingen lied 870: 1,5 en 8: “Heilige God, 
geprezen zij uw komst door alles heen”   
 
De 3e lezing is uit het Matheusevangelie 
hoofdstuk 4: 12-22 in het fries. 
Jezus hoort dat Johannes gevangen is genomen 
en wijkt uit naar Galilea, naar het dorpje 
Kafarnaum. 
 

Preek 
Het is goed om ons 
te realiseren dat 
Matheus zijn 
evangelie 70 jaar 
na Christus schreef 
. Het is zijn versie 
van het evangelie 
van Jezus Christus op grond van wat hij aan 
overleveringen over Jezus vindt. Johannes de 
Doper, de wegbereider van Jezus is gevangen 
genomen. De grond wordt Jezus te heet onder 
de voeten en Hij wijkt uit naar Kafarnaum. Vlucht 
Hij dan zomaar? Hij is toch redder, waarom helpt 
Hij Johannes niet om uit de gevangenis te 
komen? 
 De wijzen uit het Oosten weken al uit voor 
Herodes en Jozef week uit naar Egypte. Vanaf 
het begin is  de grond onder Jezus zijn voeten 
bedreigd, zoals het koninkrijk van God in deze 
wereld wordt bedreigd. Johannes was 
overgeleverd maar overleveren  betekent ook 
doorgeven. Het verhaal van God en mensen kan 
niet gevangen genomen worden door welke 
macht dan ook. Johannes werd de mond 
gesnoerd maar Jezus ging verder. Het verhaal 
van het koninkrijk van God kan door niets of 
niemand worden gestopt. Dat is een boodschap 
van hoop. 
Jezus gaat niet wonen in het centrum van de 
macht, maar in een klein vissersdorpje. Hij 
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maakte woning onder de mensen zoals jij en ik. 
Kafarnaum betekent “huis van troost” Jezus  
was licht en troost onder de mensen. 
Dat wij ook het verhaal door mogen geven en 
verder dragen. Zodat Christus altijd weer 
woning onder ons vindt. 
 
Na een moment van stilte volgt er orgelspel. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan 
naar dhr. Jan 
Wassenaar   
Algerasingel 24.  
Alie Kalsbeek 
vertelt dat er 
donderdag 26 jan. 
weer een middag 
is van UVV/PKN.  

 
 

Ze roept de mensen op om te komen.  
 
1e Collecte:  catechese en educatie 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden sluiten we af met het samen 
bidden van “Ùs Heit” 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 836: 1-5 op de oude 
bekende melodie: “O Heer, die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld” 

 
 

 
 

Hierna 
ontvangen 
we de Zegen 
die we 
beant-
woorden 
door met 
elkaar drie 
keer Amen te 
zingen. 
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Voorganger:  W. De Boer-Romkema  
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