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Zondag 13 september 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Na het welkom door de ouderling van dienst 
Koosje Reitsma zingen we Psalm 116 vers 1,2 
en 3. “God heb ik lief want die getrouwe 
Heer…”. 
 
De predikant geeft aan dat het thema voor de 
dienst is:  
Geloof, ongeloof, twijfel…  
 
Het gebed is voor de nood van de wereld en de 
nood en twijfel in ons eigen leven. We wisselen 
dit af door het zingen van “Heer ontferm U, 
Heer ontferm U… “ 

Wij zingen 
daarna van Gods 
glorie. Gezang 
427: “Zou ik niet 
van harte 
zingen… “ 
 
De kinderen gaan 
naar de kinder-
nevendienst om 

daar te werken aan de Ark…  

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 14, 5-14. De Farao van 
Egypte laat het volk gaan en krijgt daar spijt 
van. Met een groot leger gaat hij achter hen 
aan. Het volk wordt bang en vraagt Mozes 
waarom ze weg zijn gegaan…. Mozes vertelt 
dat ze niet bang hoeven te zijn. De Heer zal 
voor hen strijden.  
We zingen gezang 3, het lied van de oorsprong. 
2e lezing: Marcus 9, 14-29. Een man vraagt 
Jezus om een geest uit te drijven bij zijn zoon. 
De leerlingen van Jezus konden dit niet. De 
jongen wordt gebracht en Jezus zegt dat alles  

 
mogelijk is voor wie gelooft. De vader zegt: ‘Ik 
geloof, kom mijn ongeloof tegemoet”. De geest 
gaat weg. De leerlingen vragen waarom zij dit 
niet konden. Jezus antwoord dat deze geest 
alleen door gebed kon worden uitgedreven.  
 
Preek:  
It ferhaal fan de jongen mei dy 
geast is in ferhaal oer de heit fan dy 
jonge. Wat waard der bedoeld mei: 
Ik geloof, kom mijn ongeloof 
tegemoet?  
Eigenlik binne der twa manieren fan leauwen.. 
1e. ‘Wij geloven” as in tema.. Sjoch ek de moaie 
krante die wy ferspraat is yn de doarpen foar de 
startsnein.  
2e. Derfoar  heare wy de belidenis fan de man 
mei de soan. Dy seit in protte oer himsels, syn 
ynstelling, syn gefoel.  
 
It folk fan Israël wy in folk fan slafen/sloebers. Dy 
gongen út Egypte wy nei in lân fan belofte. Sy 
doarden it oan om fuort te gean. In ideaal 
temjitte.. mar at dan it gefaar komt dan falt it 
ideaal wol ris fuort. Dan komme de wurden as: “Ik 
hie it altyd al sein, ik wist it wol...” ensfh. 
 
It leauwen hat altyd te meitsjen mei eat  dat oars 
kin of moat. Faaks kin dat wat wêze wat 
ûnmooglik liket. Wa hie destiids tinke kinnen dat 
der frouljuskiesrjocht komme soe? Dat de 
apartheid yn súd Afrika ôfskaft wurde soe?  
It ûnmooglike mooglik meitsje giet oer 
libbenshâlding.  
 
Jezus seit dat alles mooglik is foar ien dy’t leaut. 
Dermei giet it oer de situaasjes yn ús libben. It 
wûnder is dat de soan better wurd troch ik 
leauwen fan de heit. Mar it echte wûnder is de 
heit, net sasear de soan.  
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It ûnmooglike kin.  
En wy? Hoefolle fertrouwen, spirit, moed 
hawwe wy? Binnen wy realisten. De besteande 
macht bliuwt. Komt it noch goed yn de wrâld. 
Yn ús eigen libben... doarre wy te feroarjen nei 
it minske dat wy graach wêze wolle? Fertrouwe 
wy der op dat God it goed mei ús foar hat, mei 
ús op paad giet? Dat freget tiid en striid en kin 
allinnich troch gebed.  
 
Wy sjonge gesang 427 pers 1,2,3. “Beveel 
gerust uw wegen” 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het dankgebed en de voorbeden sluiten we af 
met het gezamenlijk bidden van het “Onze 
Vader”.  
  

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar fam. 
V.d.Woude aan de 
Legedyk.   
Het bloemstuk was 
gemaakt door 
Fokje Tolsma. 
 

 
 
 

 
 
 

Slotlied en zegen 
Wij zingen SOW 21 
vers 8. “Tusken rein 
en sinne mocht ik 
opnij begjinne… “ 
 

 
 
 
Lokale radio 
De kerkdienst werd 
opgenomen en is 
uitgezonden door de 
lokale omroep 
Mercurius.  
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wagenaar.  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Koosje Reitsma 
Ouderling: Janke Riemersma 
Diakenen: Tjitske Visser en Gjalt 

Lindeboom 
Kinderdienst:   Corry Brouwer.  
 
 
 


