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Tsjinst fan tarieding 
 
De 
âlderling 
fan tsjinst 
hjit ús 
wolkom. Us 

iepeningsliet is: “Sjong foar Gods gloarje, dy’t 
moarns nije glans jout oan de ierde” en dat 
sjonge wy steande. 
 
Ds. Wagenaar hie fan „e moarn earst al in 
tsjinst yn Grou. Yn de tarieding dêrfan die 
bliken dat de sjonggroep “Eigenwize” dêroan 
meiwurkje soe. “No”, sei dûnmy doe, “dat kin 
wol mar dan moatte jimme nei ôfrin mei nei 
Wurdum dêr‟t ik om 11.00 oere ek noch preekje 
moat.”  
“Dat moat altyd wêze”, fûn de sjonggroep, 

dêrfandinne dat hja hjir no ek binne en 
meiwurkje oan dizze tsjinst!  
In part fan de lieten yn dizze tsjinst is fan Skots 

komôf. Se komme by de Iona-mienskip yn 
Glasgow en Iona wei. “Eigenwize” sjongt yn dizze 
tsjinst in tal fan dy lieten, soms yn wikselsang mei 
de gemeente. 
Groet 
Fg:     De Hear sil by jim wêze. 
Gem: De Hear sil jo bewarje. 

 
Bemoediging: 
Fg:     Us helper is de Heare 
Gem: dy‟t himel en ierde makke hat. 
Hjirnei bidde wy it gebed fan neierkommen.  
 
De Tsien Wurden 
Se hawwe de tsien wurden op har fingers neiteld 
En yn dieden omset, sa stridend foar in 
rjochtfeardige wrâld. 
1. Wiis my net ôf troch immen of wat oars te 

oanbidden. 
en fierder (nei de tekst fan ds. Doede Wiersma) 
 

Tsjinst fan it Wurd 
De 1e lêzing is út Genesis 1, de ferzen 1-5, de 
earste strofen út it skeppingsferhaal.  
De 2e lezing is uit Matthéus 14, de ferzen 22-32, 
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het bekende verhaal van Jezus die over het 
water loopt. Deze lezing wordt afgesloten met 
de woorden: “ Tot zover de woorden uit het 
Heilig Evangelie.” 
 
Preek 

Zo‟n 30 jaar 
geleden kwam er 
in de kerken een 
beweging op 
gang van 
maatschappelijk 
engagement, wat 
onder meer tot 
uiting kwam in het 

verzet tegen de bewapeningswedloop. Dat was 
wel even wennen, want vóór die tijd lag het 
accent vooral op persoonlijke vroomheid. Later 
kwam daar weer een tegenreactie op, die de 
maatschappelijke betrokkenheid en het 
persoonlijke geloof weer meer uit elkaar trok. In 
de geloofsgemeenschap Iona probeerde men 
die twee zaken bij elkaar te houden. Daarom 
spreekt het verhaal van Jezus die over de zee 
loopt, ook zo aan. Want wat gebeurt er 
eigenlijk? Het was een turbulente tijd, de 
Romeinen spannen tegen Jezus samen. Hij 
voelt dat en trekt zich terug in de stilte van de 
bergen. De mensen zoeken hem op, hebben 
geen eten en vervolgens voedt Jezus 5000 
mensen. Opnieuw zoekt Jezus de rust voor 
bezinning. Zijn leerlingen gaan de zee op. En 
dan schildert Matthéus in woorden het beeld: 
wolken pakken samen, de tegenslagen en 
moeilijkheden stapelen zich op. De 
onderliggende laag van het verhaal is dat de 
leerlingen geen kant meer op kunnen. In de 
tekst staat: Jezus liep over de zee. De zee 
staat voor ellende en angst. En in het midden 
van de nacht gaat er een schijnsel over het 
water. Dat kan toch niet, de boze machten 
zijn toch altijd sterker? Hoe kan het dat 
iemand sterker is dan alle bedreigende 
machten? Jezus die Christus is, beheerst de 
zee en de golven en beheerst de machten! 
Petrus zegt: “Heer, als u het bent zeg dan 
dat ik moet komen.” En het antwoord is: 
“Kom.” Dit is het moment van de roeping van 
Petrus. Ondanks alles wat er van Petrus te 
zeggen valt is hij toch de held, want hij neemt 

die stap! Ook wij worden 
geroepen om te 
vertrouwen, om te 
durven. Geef niet te veel 
vertrouwen aan de 
machten. Zodra Petrus 
op de golven staat, zakt 
hij weer weg, zo dicht 
liggen hoop en wanhoop 
bij elkaar. “Heer, red 
mij”, roept Petrus om 
hulp.  En dan blijkt dat 
het niet in één keer goed 
hoeft te zijn. Wij mogen het 
proberen, falen en opnieuw 
proberen. En als we weer 
terug gaan naar Iona zien 
we, dat maatschappij en 
persoonlijk geloof bij elkaar horen, ook in dit 
verhaal. Durf je “ik” te volgen, durf je nek uit te 
steken. Ga mee over de zee naar Jezus. Dit 
verhaal gaat over ons, over onze plek in de 
maatschappij en over ons persoonlijk geloof. 
Wanneer ga jij dat doen, waar sta jij in dit 
verhaal? De protesterende mensen in Caïro 
staan al 3 weken op de zee, zij hebben gedurfd, 
zijn opgestaan voor recht en vrede. 
Iemand die een poosje geleden een lezing van 
ds. Wagenaar over dit verhaal volgde, zei: “Ik 
ben Petrus en zak op ‟t ogenblik steeds verder 
weg”. Een ander zei: “Ik voel me ook Petrus, 
soms zak ik weg maar soms ook loop ik over het 
water. Ik blijf niet in het bootje zitten.” 

 
Nei de oertinking 
sjongt de groep 
“Eigenwize” mei 
begelieding fan 
hobo:  
“Harkje, Hear, 
harkje, Hear,  
net nei ús 
wurden, mar nei 
ús gebed. 
Inkeld Jo, inkeld 
Jo steane noed 
foar ús” 
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Blommen 
De blommen, makke troch  
Griet Talsma, geane hjoed 
nei  
frou Mulder oan de 
Legedyk. Hja 
is slim siik.  
 
 
 
 
 
 

 
Foarbea 
Der wurdt foarbede dien foar Jannie Lindeman 
fan de George Emersonstrjitte en  frou Reitsma 
fan de Jacob Algrasingel.  

 

 
 
 
 
 
 

 
‘BLOMME OERLIS’ 
Nei de tsjinst wie der noch efkes oerlis mei en 
tusken de froulju dy‟t alle wiken wer soargje 
foar in pracht blomstik yn de tsjerke...  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Meiwurkers 
Foargonger:   Ds.H.T.Wagenaar  
Koster:    Janny Smids 
Oargeliste/pianiste:  Klaske Deinum  
Alderling fan tsjinst:  Geartsje van der Meer 
2e âlderling:  Arie Dol 
Diakens:  Hinke Meindersma, Gjalt 
                           Lindeboom. 
Sjonggroep “Eigenwize” út Grou: 
- Jannie de Jong en Alie Hoogeboom, sopraan 
- Muriël Seinen, alt en hobo 
- Lolke Hoogeboom, tenoar 
- Sjirk Seinen, bas. 
 
 
 
 

 

 
 


