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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 10 juli 2016 

 
Op deze stralende zondagochtend is het al 
vroeg verrassend warm. Veel gemeenteleden 
maken hun zondagse gang naar de kerk om 
elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Warme 
orgelklanken begroeten ons bij binnenkomst. 
Het is fijn om hier te zijn en Gods Woord te 
horen.   
 

Welkom 
Ouderling van dienst 
Alie Bouma heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Wij zingen 
ons openingslied, Lied 
33: 1 en 2:  `Kom nu 

met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft 
van `s 
Heren 
recht. 
Hijzelf 
heeft 
zijn 
etrouwe 
scharen 
een 
lofzang 

in de mond gelegd`. 
 
Na votum en groet 
zijn wij een 
moment stil om 
ons open te 
stellen voor God. 
 
Wij bidden het 
gebed van Sytze 
de Vries, uit het 

Liedboek, blz. 535:  
 

Zoals het licht  
ons elke morgen  
nieuw verschijnt,  
ons wekt  
en koestert  
met zijn stralen, -  
wek Gij God,  
zo ook mij!  
 
Zoals de zon  
geen dag  
ons in het donker laat, -  
laat mij uw trouw  
ook nu weer dagen!  
 
Schep doorgang  
aan wat zorgen baart,  
wat angst aanjaagt,  
en zet mij  
recht weer op mijn voeten:  
niet moedeloos,  
niet hopeloos verlamd,  
maar opgericht,  
met opgeheven hoofd  
tot U,  
mijn Zon,  
mijn dag, mijn licht!  
 
Hierna zingen wij Lied 216: 
`Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende 
vogels geven hem door. Dank voor het zingen, 
dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw 
aan het woord`. 
 
Wij bidden het kyriëgebed, een gebed om 
ontferming en prijzing. 
 
Ons loflied is vanmorgen Lied 150: 
`Loof God, loof hem overal. Loof de Koning van `t 
heelal om zijn wonderbare macht, om de 
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heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig 
wezen`. 
 

Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed van de zondag en bidden 
vóór de opening van Gods Woord. 
 
Er zijn geen kinderen voor de 
kindernevendienst. 

 
1ste 
schriftlezing: 2 
Koningen 5: 1-
3, met 
aansluitend de 
brief van 
Rebecca uit 

`Was ik een schaap, dan wist ik het wel` van 
Karel Eykman. 
 
Wij zingen Lied 91a: `Wie in de schaduw Gods 
mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood 
Zoek je bij Hem een onderkomen – dan wordt 
zijn vrede jou tot brood`. 
 
Evangelielezing: Marcus 5: 24-34 
 
Wij zingen Lied 837: 1, 2 en 4:  
`Iedereen zoekt U, jong of oud, speurend langs 
allerlei wegen: kronkelig, vreemd of recht, 
vertrouwd – meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, moe van 
onszelf en zonder kracht, dorstend naar liefde 
en zegen`. 
 

Overdenking 
Wij kruipen 
in de huid 
van de 
vrouw uit 
Marcus. Zij 
had moed. 
Waar haalde 
zij die 
vandaan? 

De brief van Karel Eykman helpt ons. 
De vrouw vertelt haar verhaal over haar ziekte; 
over jaren van pijn, eenzaamheid en wanhoop. 
Haar leven bestond uit geven, zelfs toen zij ziek 
was gaf zij. Haar ziekte werd een vloek. Zij 

kreeg het stempel `onrein`, werd afgewezen en 
kreeg een hekel aan zichzelf. Ze voelde zich 
waardeloos. Tot zij in een rots, haar schuilplaats, 
de brief van Rebecca over de ziekte van haar 
meester Naäman, vond. Het was alsof zij las over 
haar eigen leven. Rebecca vraagt om rust en 
vrede in het hart van haar meester. `Heel hem en 
reinig hem opdat hij geheel met zichzelf in het 
reine komt`. 
Zo bidt de vrouw ook voor 
zichzelf. Om schuld, 
schaamte en onrust weg 
te nemen; om genezing 
van hart en ziel. Ze durft 
weer onder de mensen te 
komen. Met een verlangen naar heling, naar 
Jezus. De brief van Rebecca gaf haar de 
mogelijkheid om met zichzelf in het reine te 
komen. Een tijd van zegen brak aan. Zij eindigt 
haar verhaal met de hoop dat haar verhaal ook 
ons mag helpen. Dat wij vrede vinden en 
gereinigd naar hart en ziel mogen leven. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen Lied 845:  
`Tijd van vloek en tijd van zegen- tijd van droogte 
tijd van regen- dag 
van oogsten tijd van 
nood- tijd van stenen 
tijd van brood. Tijd 
van liefde nacht van 
waken- uur der 
waarheid dag der 
dagen- toekomst die 
gekomen is- woord 
dat vol van stilte is`. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag als groet 
van onze gemeente naar de familie 
Schaftenaar. 
Volgende week zondag wordt Jasmin 
Maartje Omara gedoopt en is de 
collecte bestemd voor de `Omara 
Foundation`. 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Kerkelijk werk 
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Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 704: 1 en 2: 
` Dank, dank nu allen God met hart en mond en 
handen, die grote dingen doet hier en in alle 
landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de 
moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe 
liefde bood`. 

 
 
 
 
 

De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Mirjam Hulzebos, Britsum 
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:  Tjitske Cnossen 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Folkert Jongbloed 
Bloemen:   Lies de Jong 
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