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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
6e zondag na Epifanie 

Zondag 15 februari 2009 

 
Tsjinst fan de tarieding 
Wy sjonge út Tuskentiiden nr: 5. 
Yn ‘e mannichte fan lûden 
yn it stoarmjen fan ‘e tiid, 
sykje wy it sêfte sûzjen 
fan it wurd, sa tear en bliid.  
 
Dernei folget 
de 
bemoediging 
en it gebed 
fan 
neierkommen. 
Nei it gebed 
om ûntferming 
sjonge wy it Glorialiet gesang 399: 1 en 3.  
 

Dienst van de schriften 

1e lezing is Psalm 32.  
2e lezing is uit Marcus 1, vers 40-45.  
De lezing was over de man met huidvraat die 
bij Jezus kwam, op de knieën viel  en Jezus 
vroeg om hem te genezen. Jezus raakte hem 
aan en hij genas. Vervolgens vertelde Jezus 
hem om dit niet bekend te maken maar zich te 
melden bij de priesters om te laten zien dat hij 

niet meer onrein was. Dan kon een offer gebracht 
worden. Maar de man hield zich hier niet aan en 
vertelde iedereen wat er gebeurd was. Jezus 
moest vervolgens eenzame plekken opzoeken 
om de mensen te ontlopen. Maar dat lukte niet. 
Ze zochten hem op.  
 
Preek: 
Wat vindt men 
in de classis van 
de NBV vertaling, 
was de 
openingszin waar 
ds. Jongstra mee 
begon. Mening 
van ouderen was 
dat men de vertrouwde teksten miste,of te vlak 
en de hoofdletter H  voor Hij als God of  Jezus 
bedoeld wordt. 
In bovenstaande tekst wordt de naam van de 
man met huidvraat niet genoemd. Het gaat over 
een man die niet kan zwijgen over wat er is 
gebeurd, alhoewel het door Jezus was verboden 
er iets over te zeggen. 
Het gaat Jezus om de heling van de mens. 
Huidvraat was een onreine ziekte, waarbij je 
werd geboden om je af te zonderen. 
Toch kwam hij naar Jezus toe, en trekt Hem  zo 
in een pijnlijke situatie. Had hij bij voorbaat al 
geloof om anders te worden? 
Jezus is in het diepst van z,n ziel geraakt en 
raakt hem aan. Na de daad draagt hij hem op 
zich aan de priester te laten zien en zich aan de 
wet te houden. Vervolgens lijk het of de rollen zijn 
verwisseld. De man gaat preken en Jezus trekt 
zich terug om te bidden Jezus lijkt nu de 
uitgestotene. De uitgestotene kan weer deel 
nemen in het openbaar. 
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Dienst van het 
Delen 
1e Collecte: 
Educatie  
2e Collecte: Kerk 
 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
  
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar 
dhr. Bakker 
die plotseling 
moest worden 
opgenomen in 
het ziekenhuis. 
Hij is inmiddels 
weer thuis.  
 Het bloemstuk 
was gemaakt 
door Fokje 
Tolsma 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Jongstra uit Blija. 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Diakenen: Auke Wiersma en Gjalt 

Lindeboom.  
 
 


