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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 22 februari 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Er is begonnen met het zingen van Psalm 62 
vers 1. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: 2 Koningen 5.  
Dit is het verhaal van de genezing van 
Naäman, de bevelhebber van het Aramese 

leger. Naäman lijdt aan huidvraat. Een 
Israëlisch slavinnetje maakt hem attent op de 
profeet Elisa. Die zou hem wel kunnen 
genezen. 
Naäman vertrekt naar Israël en verwacht daar 
met alle egards, die zo’n belangrijk persoon 
toekomen, behandeld te worden. Dat gebeurt 
alleen door de koning van Israël. Elisa komt niet 
eens nar buiten. Hij laat een knecht zeggen dat 
Naäman zich zeven maal moet onderdompelen 
in de Jordaan. Naäman denkt er niet aan, 
verontwaardigd aanvaardt hij de terugreis. Zijn 
gevolg weet hem toch over te halen zich te 
onderdompelen in de Jordaan. Hij geneest en 
gaat terug naar de profeet om hem te belonen. 
Elisa wil echter niets aannemen en Naäman 
vertrekt. De knecht Gehazi, gedreven door 
hebzucht, reist hem na en neemt  door een  

 
leugen toch een beloning in ontvangst.  Als 
Gehazi weer thuiskomt en ook Elisa voorliegt 
wordt hij besmet met de huidvraat van Naäman. 
 
2e lezing: Lucas 17 vers 11-19.  
 
Preek: Het punt waar alles omdraait in de preek 
is dat een vijand (Naäman) belijdt dat er op de 
hele aarde geen groter god is dan de God van 
Israël. Dit wordt omgeven door vele andere 
zaken om over na te denken. De hoge militair 
moet kwetsbaar worden, verliest zijn aanzien. 
Het dienstmeisje verbeeldt dat Israël geroepen is  
om teken van Gods heil te zijn in de wereld. 
Naäman moest net als  het volk Israël vroeger 
door de Jordaan om een nieuw leven te 
beginnen. De met huidvraat besmette militair 
wordt schoongemaakt in de rivier van God en 
staat op als een kind van God.  Toen hij zich 
vernederde werd hij verhoogd.  
Naäman moet nog veel leren over God. God laat 
zich niet dwingen, Hij wil gebeden zijn. God 
wacht niet op een tegenprestatie of een beloning. 
God is: Ik ben er bij!. 
Naäman wil God dienen in zijn eigen land, maar 
hij moet ook met zijn koning naar de tempel van 
Rimmon. Hoe moet dat nou? Elisa zegt allen 
maar: “ga maar het is wel goed. 
Gehazi is 
een 
ingewijde, 
een 
“belijdend 
lid”, maar 
hij liegt in 
de naam 
van God. 
Hij zou 
beter 
moeten weten.  Op Elisa’s vraag waar hij was, 
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antwoordt Gehazi met “nergens” Inderdaad hij 
was nergens. 
God is een God voor Israël, maar ook voor ons, 
Hij is niet allen God binnen de grenzen van 
Israël. 
Zou God alleen God zijn voor Israëlieten, voor 
kerkmensen, voor Christelijken? God gaat over 
grenzen heen, Hij is God van de hele wereld. 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Werelddiaconaat/Zending 
2e Collecte: Voor onderhoud van de gebouwen. 
 
  

Bloemen  
De bloemen gingen naar Gerardus Wijbenga, 
die geopereerd is en nu weer thuis revalideert. 
Het bloemstuk was gemaakt door Lieuwkje van 
Lune. 

 
 

Medewerkers 
Voorganger  Ds. J. Heegsma  te Balk. 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
Diakenen:  Auke Wiersma en Hinke 

Meindersma-Terpstra. 
 


