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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 10 mei 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst heet ons van 
harte welkom.  
Na votum en groet zingen we gezang 
1: “God heeft het eerste woord…” 
 
Er wordt gebeden voor de nood in de 
wereld en bij ons zelf. De gemeente 

antwoord door het zingen van:  
“Heer ontferm U..” 
 
Het thema van de dienst is 

 “LUISTEREN”   
 

We zingen lied SOW 211B “ 
“Komt laat ons vrolijk zingen tot God die alles 
schiep”.  

 
De kinderen 
gaan vervolgens 
naar de 
kinderdienst in 
de Fikarij. 
 
 

 

Dienst van de schriften 
De predikant leest Gezang 8. “Gij hemel en 
aarde, doet open uw oor en geeft vrij gehoord”. 
1e lezing: Exodus 3 vers 1-12. Mozes ziet een 
braamstruik branden. Als hij erbij komt spreekt 
God tot hem en zegt dat Hij zijn volk ziet lijden 
en hoort vragen.  
We zingen Gezang 329: “Spreek Heer Uw 
gemeente hoort.” 
2e lezing: Marcus 7 vers 31-37.  
Bij Jezus wordt een bijna doofstomme man 
gebracht. Jezus neemt hem apart, doen zijn 
vingers in de oren van de man en wat speeksel  
 

 
op zijn tong en zegt: “Effata” = ‘Ga open”. De 
man kan spreken en horen. Hij krijgt de opdracht 
er niet over te spreken. Daar houdt hij zich niet 
aan en wat er gebeurd is wordt bekend.  
 
Preek: 
Het thema van de dienst is Luisteren.  
Hoe goed wordt er geluisterd. Een voorbeeld is 
iemand met pijn en verdriet… wordt er naar die 
persoon geluisterd, kan die zijn verhaal kwijt? 
Wordt er doorgevraagd of worden eigen 
voorbeelden aangehaald? 
Denk aan de kloof tussen de generaties. Hoeveel 
vaste patronen zijn er. Hoeveel staat al vast? Is 
er verwijdering, oppervlakkig gepraat. Wordt er 
gepraat over anderen? 
De predikant geeft het voorbeeld van als hij thuis 
komt bij zijn ouders. Dan krijgt hij alles te horen 
van wat mensen (die hij wellicht nog wel kent) 
hebben gedaan.. Dan is het even zoeken voor je 
het hebt over hoe het met je ouders gaat. Een 
golf van herkenning gaat door de kerk.   
Bij de doofstomme die door Jezus wordt genezen 
is er geen spektakel. Het gaat in afzondering en 
Jezus geeft een bevel: “Effata”. 
Dat heeft ook oproep in zich van “Maak mij 
open”. Hoe doof en stom zijn wij vaak voor de 
mensen om ons heen?  
Verandering is lastig en gaat langzaam. Oefening 
baart kunst. Luisteren is  
- actief. (Dus niet onderuitgezakt) 
- doorvragen. (Niet het overnemen van het 

gesprek) 
- open vragen stellen, 
- niet (direct) zoeken naar oplossingen, 
En wat heeft dit nou met het geloof te maken? 
Het grote gebod is dat jij je naaste lief hebt als 
jezelf. Daar vloeit uit voor dat je luistert zoals je 
graag wilt dat er naar jou wordt geluisterd.  
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Mozes zei bij de braamstruik alleen maar: “Ik 
luister”. God zegt dat hij heeft gezien en 
gehoord hoe het er met zijn volk voor staat. Hij 
is betrokken, daalt af en bevrijd.  
Kunnen / durven wij iets van ons zelf laten zien. 
Effata: “Maak mij open!”. 
 
De organist speelt een prachtig stuk. 
De kinderen komen terug in de kerk. Het blijkt 
dat ze gesproken hebben over gebarentaal. Dat 
blijkt toch wel heel moeilijk te zijn.  

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte is voor het ontwikkelen materiaal 
voor kerkmuziek in de eredienst.  
2e Collecte is voor de kerk.  
 

Tankgebed- foarbeden- stil gebed 
Yn it gebed wurd frege dat wy belangstelling 
hawwe foar elkoar, nei elkoar harkje. 
Der wurd bidden foar it drama yn Apeldoorn, 
foar de minsken die omkam binne en harren 
neibesteanden de minsken die noch yn it 
sikehûs lizze.  
Tankberens wurd útsprutsen foar Oene en 

Matsje Postmus die 1 
maaie 45 jier trout wine. 
En dat wurd ek útsprutsen 
foar al die oare minsken 
die om dizze maaietiid 
trout binne. Derûnder 
Minne en Aafke die hjoed 
47 jier trout binne.  
Der wurd er bidden foar al 
de memmen die ús grut 
brocht hawwe en foar de 
minsken die har mem 

misse moatte.   
 

 
 
 

 

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
mevrouw R.de Jong-Veensttra 
van de Tsjaerderdyk.  
  
Het bloemstuk was gemaakt 
door: Etje Posthuma.     
 

Slotlied en Zegen 
Wij zingen 
lied 207: 
“Hartgrondig 
mogen wij 
op aarde 
leven”:  

 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Ouderling:  Koosje Reitsma 
Diakenen:  Hinke Meindersma 
   Auke Wiersma 
Kinderdienst:   Linda Jongebloed.  

 


