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Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  13 juli 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
Voorafgaand aan het gebed om ontferming is 
gezongen gez. 444 vers 3. ´Heer ontferm u 
over ons”.  
Daarna zongen we de verzen 1 en 2: “Grote 

God wij loven U”. 
 
De kinderen gingen 
naar de Fikarij voor 
hun zomerproject. 
Lamp en Bijbel 
gingen mee… 

 
 

Dienst van de schriften 
Lezing: Matteus 9: 3-1-:15. Jezus trekt rond en 
geneest. Hij ziet dat de mensen zijn als 
schapen zonder herder. Ze zijn uitgeput. De 
apostelen krijgen de opdracht om de wereld in 
te trekken. Daarbij krijgen ze ook de macht om 
zieken te genezen, doden op te wekken, 
mensen met huidvraat te genezen en demonen 
uit te drijven. De apostelen worden genoemd en 
verteld niet te gaan naar de heidenen en 
Samaritanen. Ze mogen niets meenemen en 
zullen te gast zijn bij de mensen. Waar ze 
welkom zijn geven ze vrede. Waar ze niet 
welkom zijn nemen ze de vrede mee en die 
mensen of stad zal het slechter vergaan als 
Sodom en Gomorra.  
 
Preek: Er is een verbinding tussen deze lezing 
en de bergrede. Het is een genezingsverhaal.  
Uit dit Evangelie komen twee lijnen naar voren.  
1e.De weg van de wijsheid en inzicht. 
2e. Het werk van de genezing. 
Kernwoorden zijn de wijsheid en de genezing. 
Dit geldt nog steeds voor de kerk.  
 

 
In de vroegere tijden werden zieke mensen 
uitgestoten, soms zelfs van de stadsmuur 
gegooid. Ziekenhuizen zijn ook vanuit de kerken 
opgericht. (Barmhartigheid betonen). 
Genezen was dan ook heel bijzonder. En Jezus 
zag dat de mensen uitgeput en zonder herder 
waren. Daarom stuurde hij zijn Apostelen er 
opuit. En hij gaf ze ook de nodige bagage mee. 
Ze gingen niet ‘zo maar’ op pad. Ze kregen 
datgene wat Jezus ook mocht doen, macht om te 
genezen, zelfs om doden op te wekken!! Ook gaf 
Hij ze mee niet naar de vijandelijke volken te 
gaan. Voorzichtig beginnen binnen je eigen 
kring…  
Het geloof geeft een horizon waarachter en 
waarboven Gods licht schijnt. Daar mag je naar 
uitkijken. Dat mogen mensen weten en moet ze 
verteld worden.  
 
Voor het hier en nu betekent dit dat wij die 
horizon ook kunnen blijven ‘zien’. Genezen 
kunnen wij maar heel beperkt. En toch mogen wij 
wat 
betekenen. In 
contact blijven 
met elkaar en 
de mensen 
om je heen. 
Wij hebben de 
opdracht niet 
onverschillig in 
de wereld te staan. Wees bewogen met de 
mensen en laat dat zien! 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gedankt werd voor de horizon van Gods licht in 
ons bestaan. 
Gevraagd werd bij ons te zijn als we doen wat 
we kunnen doen; ontmoeten en streven naar 
vrede en heelheid.  
Gebeden werd voor de nabestaanden van 
Minke Abma-Hermans die is overleden.  
Er werd afgesloten met het gezamenlijk bidden 
van het “Onze Vader”.  
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar 
J.v.d.Zee-Zijlstra 
van de 
Swichumerdyk in 
Wirdum.  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Gina 
Turkstra 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. U.Tjallingiï  
Organist:   Bram Postmus 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Coosje Reitsma 
 


