PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag, 12 augustus 2012
Thema: De grens over
Het was prachtig weer op deze
zonnige zondagochtend. Midden in
deze vakantietijd mochten we weer
een aantal gasten verwelkomen.
Dit waren christenen uit Peru, uit
Leeuwarden en uit Gorinchem.

Dienst van de voorbereiding
Aanvangslied: Lied 425 vers 1, 2, 3
en 4.

Bemoediging:

V. Onze helper is de Here,
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en die niet los laat wat zijn hand begon.
Gebed:
V. Onze Vader, nu wij hier samengekomen zijn,
bij U en bij elkaar, moeten wij u vertellen dat wij
vaak ver weg zijn, ver van U en ver van elkaar.
A. Wij vragen U: Neem ons bij de hand en help
ons, dat wij samen verder gaan op uw weg.
Amen.
Zingen:
Psalm 113
vers 1 en 2
Gebed om
ontferming
Glorialied:
Lied 460
vers 1 en 2
Groet:
V. De Heer
zal bij u
zijn.

A. De Heer zal u bewaren.
Gebed bij de schriften.
1e lezing: 2 Kon 4 vers 8 – 18. Elisa en zijn
knecht Gechazi vonden onderdak bij een oude
voorname vrouw in Sunem. Deze vrouw had
geen kind. Op het woord van Elisa kreeg deze
vrouw precies een jaar later een kind..
Zingen: Lied 358 vers 1, 2 en 3
2e lezing: Mark. 7 vers 24 – 30. Jezus gaat de
grens over naar Tyrus (in Libanon). Maar zijn
komst kan niet verborgen blijven. Een SyroFenicische vrouw, geen Jodin, had van zijn
komst gehoord. Haar dochter was bezeten door
een demon. Door Jezus heeft de demon haar
dochter verlaten.
Zingen: Lied 358 vers 4, 5 en 6
Verkondiging
De Olympische spelen zijn
bijna voorbij. We konden mooie
dingen zien. Eigen grenzen
werden overschreden.
Doorzettingsvermogen maakte
dit mogelijk. Maar er moesten
ook psychische grenzen overschreden worden.
Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. En na een
inspanning is er de rust. Zoals elke week een
rustdag kent.
Jezus ging ook grenzen over. Een heidens
land, een andere godsdienst, een vrouw. Dit is
het vervolg op het vorige hoofdstukken, waar
Jezus het vaak aan de stok heeft met de
smetvrees van de schriftgeleerden. Nu heeft hij
behoefte aan vakantie. Hij gaat alleen op pad.
Maar hij kon dit niet onopgemerkt doen. Een
vrouw overschreed de grenzen voor haar kind. Zij
hoorde niet bij het joodse volk. Maar zij
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herinnerde hem aan zijn missie waar hij tegen
zijn grenzen aanliep. Zij blijft op de deur
kloppen als wij haar buitensluiten. “Eigen volk
eerst” is een geluid dat we vandaag de dag nog
steeds horen. Bijv. Somalische asielzoekers, of
eigen schuld. Kennis van psychische ziekten
was er toen niet en daarom werd er gesproken
van een demon. Maar Jezus wordt hier over de
streep getrokken. Hij moet de grens over. Als
wij blijven staan, keren de kinderen de kerk de
rug toe. Zoals de niet-joden de joden de rug toe
keren. Wij moeten de grens ook over. Zo het
was, zo hoeft het niet te blijven. Zoals bij de
wonderbare spijziging er genoeg over is als er
weinig te delen valt, zo zijn er voldoende
mogelijkheden als we ook onze grens over
steken. Zo krijgt Gods koninkrijk gestalte. In de
naam van de Vader, de zoon en de Heilige
Geest, amen.
Stilte
Orgelspel
Zingen: Tuskentyden, lied 91: 1
t/m 4
1.
Mei grut geduld o Hear,
Ha Jo, it antlit keard nei ús, Jo
fjoer oantstutsen, troch Mozes dy’t
de wei ûntsleat op jo befel, jo
Namme ús tasprutsen.

Dienst van het
Delen
Mededelingen
De bloemen gingen
naar mevr. Van der
Veen Swichumerdyk.
Het bloemstuk was
gemaakt door Lies de
Jong

Slotlied: Tuskentyden,237 vers 1 t/m 4.
‘’ Hear, wês mei ús oant in oare kear ....’’

Medewerkers
Voorganger: Ds E. Jongstra uit Blija
Organist: Albert Minnema
Koster:
Wiebe Brouwer
Ouderlingen: Arie Dol en Dick Wijbenga
Diakenen: Wybren Jongbloed en
Tjitske Visser

1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkelijk
werk
Dankgebed- voorbeden- stil gebed wat we
afsloten met het gezamenlijke, “Onze Vader”.
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