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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
… Jezus stuurt de mensen niet weg … 

Zondag 31 juli 2011 
 

 

Welkom 
De ouderling van dienst Simon Turkstra heet 

ons allen 
namens de 
kerkenraad 
welkom en 
wenst ons 

een 
gezegende dienst toe. Ons drempellied is 
Psalm 31 vers 1.  
 
Hierna geeft hij de dienst uit-handen aan onze 
voorganger ds. Lof. Deze spreekt het votum en 
de groet uit. Na het stille gebed zingen we het 
intochtlied Psalm 121 vers 1 en Psalm 121 vers 
2. 
 
In het gebed ontferming vraagt de voorganger 
de aandacht voor de gebrokenheid en de angst 
in onze wereld. Hij bidt tenslotte God om 
ontferming. Aansluitend zingen we Psalm 31 
vers 6 en Psalm 31 vers 15. 
 

Dienst van de voorbereiding 

In het gebed dat vooraf gaat bij het openen van 
de Bijbel 
bidt de 

voorganger dat we “thuis mogen komen” en dat 
we God ‟s Zoon mogen leren kennen… . Het 
woord dat ons ten leven riep, ons bij name kent 
en ons omringt. Hij vraagt of dat woord ook 
vanmorgen in ons midden wil zijn. 

 

 
Dienst van de schriften 
De evangelie lezing is uit Matheus 14 vers 13 – 
21. De spijziging van 5000 mensen.  
De 2e lezing is uit de brief van Paulus aan de 
Romeinen 8 vers 31 – 39. Nadat hij de lezers 
uitleg heeft gegeven over de verhouding joden 
t.a.v. de niet-joden, gaat hij hier verder om de 
lezer de verhouding van de niet-joden t.a.v. de 
joden uiteen te zetten. 
Hierna zingen we Lied 90 vers 1, Lied 90 vers 2 
en Lied 90 vers 11. 
 
Preek:  Gemeente van Jezus Christus, nadenken 
over het wonder dat hier 
plaatsvond is nadenken over 
het verband waarin de 
schriftlezing staat. In 
Matheus 14 vers 13 staat:. 
“Toen Jezus hiervan hoorde 
...” Dit slaat op onthoofding van Johannes de 
Doper. Dit werd op verzoek van Heriodias, de 
vrouw van Herodes uitgevoerd. Johannes de 
Doper had de regering het vuur na aan de 
schenen gelegd met zijn scherpe uitspraken. Ze 
waren flauw van hem. En in een onbezonnen 
ogenblik had de vorst Herodes in gestemd met 
het verzoek van zijn vrouw. Na zijn onthoofding 
zat de schrik zit er dus goed in bij Jezus, zijn 
vrienden en zijn volgelingen. Want, zo zei men, 
Johannes is in de figuur van Jezus weer 
teruggekeerd. Herodes nam maatregelen om 
deze Jezus dan ook te pakken te krijgen. 
 Veel mensen in deze wereld moeten 
vandaag de dag vluchten voor de dreiging van de 
dood. Ze moeten ook vluchten omdat ze 
vermoordt dreigen te worden omwille van hun 
geloof. Ik heb met ze gesproken. Bijvoorbeeld die 
Nigeriaanse vluchteling die hier in Leeuwarden 
asiel aan vroeg. Of denk maar eens terug aan de 

http://www.youtube.com/watch?v=vjFTqgdBwEY
http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/psalmen/121.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rE2v6p--eJU
http://www.youtube.com/watch?v=rE2v6p--eJU
http://www.youtube.com/watch?v=JV-7pVew1sE
http://www.youtube.com/watch?v=JV-7pVew1sE
http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/psalmen/31.htm
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+14&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+14&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+8&id18=1&l=nl&set=10
http://www.youtube.com/watch?v=FwjIFlJNX2E
http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/liedboek/90.htm
http://home.wanadoo.nl/spielerei/teksten/liedboek/90.htm
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2e wereldoorlog. Hoeveel joden er zijn vergast 
en vermoord.  
 Maar veel mensen kunnen niet vluchten. 
Zoals de scharen die Jezus bleef volgen nadat 
hij per boot was uitgeweken over het meer. 
Jezus liet zich hier vermurwen. Jezus moest 
gehoorzamen, hij liet ze niet in de steek, maar 
hij liet ze gaan zitten want hij kende hun noden 
en tekorten. Hij genas; hij gaf antwoord op hun 
vragen, hij volgde zijn roeping. Hij gaf antwoord 
zodat zij leven uit alles wat uit zijn mond kwam.  
 Het is etenstijd. Vroeger toen mijn 
kinderen vriendjes mee naar huisnamen 
moesten ze vlak voor het eten naar huis toe. De 
discipelen zeiden hier hetzelfde. Maar stop, 
voor Jezus hoeven ze niet weg. “Geef jullie hen 
maar te eten …” zei hij tegen hen. Volgens 
Jezus hoeven ze de schare niet weg te sturen. 
De discipelen sputterden tegen. Ze zien daar 
5000 mensen zitten. Daarom zeiden ze: „We 
hebben hier niets, alleen vijf broden en twee 
vissen.‟ Wat valt hier nog te delen bij zo‟n grote 
schare? Geen objectief antwoord dus. Hoe 
zouden wij hierop reageren? De rijken moeten 
eerst delen met de armen en niet andersom. 
Het is weinig, maar het is genoeg. Ook hier 
kennen we voorbeelden van mensen in 
armoede die toch weten te delen. Als ze ons 
vragen, geven wij dan van ons tekort of delen 
wij van onze overvloed? Bij het delen wordt 
Gods genade groot gemaakt. Maar de 
menselijke maat is vaak anders. Wat is de 
kracht om altijd te kunnen delen? Vroeger had 
je van die hele grote gezinnen waarbij je altijd 
wel eens bij aan mocht schuiven. Deze vijf 
broden en twee vissen zijn niet veel. Jezus 
vraagt om de menigte te laten zitten. En hij 
spreekt de zegenbede of eucharistie uit. Dit is 
een bede voor overvloed. Dankbaarheid is 
geboden. Dat is de houding t.a.v. Gods 
goedheid. Door dit te weten wijzig je je houding 
t.a.v. God. Jezus was thuis in het koningschap 
van Zijn Vader. Hier is dan voor iedereen 
genoeg. Na het eten is er zelfs nog over. 12 
manden vol. Er zijn verschillende uitleggingen 
hierover. Ik houd het er op dat dit staat voor de 
10+2 stammen van Israël. 10 stammen zijn na 
de verstrooiing opgegaan in de volkeren van de 
wereld. De 2 overgebleven stammen zijn Juda 
en Benjamin. Deze hadden hun identiteit 

bewaard. Zo staat Jezus hier betrokken tussen 
de schare. God spaarde Jezus niet. Hij zendt 
hem in de wereld. Hij is betrokken op de scharen 
en dus ook op ons. Wij komen los van onszelf en 
leven van wat Hij ons toedeelt in zijn grote 
genade. Amen. 
 
Stilte en orgelmuziek. Hoe groot zijd Gij … 
 

Dienst van het 
Delen, 
1e Collecte: Kerk in 
Aktie Droogte Afrika. 
2e Collecte: Onderhoud 
gebouwen. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar 
Bennie en Sietske de 
Jong van de Tsjaerder 
Dyk.  

 
Bidden en danken 
- We bidden voor de velen die zoals Paulus 

vervolgd en gevangen zitten vanwege hun 
geloof. 

- We danken voor de velen die delen van hun 
tekort.  

- We bidden voor de vredestichters en de 
tirannen  van deze wereld.  

- We bidden voor de mensen die blind van haat 
zijn. 

- We bidden voor de leiders in Noorwegen. 
- Zegen het werk van de hulpverleners. 
Na het stille gebed bidden wij:  
 
Us Heit yn 'e Himel,  
lit Jo namme hillige wurde, 
lit Jo keninkryk komme,  
lit Jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn 'e 
himel. 
Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou ús ús 
skulden,  
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;  
en lit ús net yn fersiking komme,  
mar ferlos ús fan 'e kweade;  
want jowes is it keninkryk en de krêft en de 
hearlikheid oant yn ivichheid.  
Amen. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kUiMeP31hd8
http://www.giro555.nl/htov2/?url=http%3A//www.kerkinactie.nl/info.aspx%3Fpage%3D8807%26mode%3D1&company=Kerk%20in%20Actie
http://www.giro555.nl/htov2/?url=http%3A//www.kerkinactie.nl/info.aspx%3Fpage%3D8807%26mode%3D1&company=Kerk%20in%20Actie
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SLOTLIED EN ZEGEN 
Hierna zingen wij ons slotlied Psalm 100 vers 1 

en 2.  
We worden heen gezonden met de zegen van 
de Heer. 
 

Na de dienst is er koffie en thee drinken.  
Een prachtige gelegenheid om met de 
medekerkgangers na te praten over de dienst 
en wat ons verder bezig houdt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al dat praten wordt mogelijk gemaakt door de 
´schenkers en bakker´ die zorgen voor de kopjes, 
koffie, thee en heerlijke koek. Maar ook voor het 
opruimen en wegbrengen van het gebruikte 
serviesgoed….  

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Te Loo uit Leeuwarden. 
Organiste:  Klaske Deinum 
Koster:   Jany Smids  
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:   Dick Wijbenga 
Diakenen:  Jannie Lindeman en 

Wybren Jongbloed 
Kindernevendienst:  Linda Jongbloed  
Bloemen:  Gina Turkstra 
 

http://www.youtube.com/watch?v=k5tziWdyWHY
http://www.youtube.com/watch?v=k5tziWdyWHY

