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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 30 juli 2017 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Onder een zuinig zonnetje spoeden de 

bezoekers zich naar 
de Sint Martinuskerk. 
Ondanks de 

zomervakantie is de 
kerk redelijk gevuld. 

Ouderlinge Elisabeth 
Mozes heet ieder 

welkom en 
kondigt het 

openingslied 
aan: “Rond het 
licht dat leven 

doet groeten 
wij elkaar met 

vrede” (lied 
287).   

 
Na votum, groet en drempelgebed vertelt da. 
Van den Briel dat de viering is opgebouwd rond 

het thema: “Wees niet bang”. We leven in 
onzekere tijden: een kabinetsformatie die al 

maanden duurt, de stroom aan vluchtelingen 
naar Europa, terreuraanslagen van ISS, een 
leider van Amerika die verstoken lijkt te zijn van 

enig moreel besef, een 
president Erdogan die 
steeds meer macht 

naar zich toe trekt. Wij 
kunnen niet anders 
dan samen met Jezus 

in het bootje te 

stappen. Bij hém hoeven we níet bang te zijn, 
vroeger niet, vandaag niet en morgen niet.   

 
Hierop volgt lied 281:  

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrië eleison.  

 
Bijbelverhalen 
De 1e lezing komt uit Jeremia, de verzen 6 tot en 

met 9.  
Nu zingen we lied 513: “God 
heeft het eerste woord”.  

De 2e lezing is uit het 
Nieuwe Testament: Matteüs 
8: 18-27. Het is het bekende 

verhaal van de oversteek 
van Jezus met zijn 
leerlingen naar de overkant van het meer. 

Onderweg begon het meer enorm te kolken, 
zodat de boot bijna door de golven werd 

verzwolgen. Jezus sliep. De leerlingen waren 
doodsbang en maakten hem wakker. Jezus 
sprak de wind en het water bestraffend toe 

waarna het meer geheel tot rust kwam. 
 
Preek 

Dit verhaal van Matteüs krijgt reliëf door de 
passage daarvóór. Voordat Jezus namelijk met 
zijn leerlingen in de boot stapt zegt een 

schriftgeleerde, dat hij Jezus overal wil volgen, 
waarheen hij ook gaat. Jezus zegt daarop dat de 
Mensenzoon zijn hoofd nergens te 

ruste kan leggen. Met andere 
woorden, wie Jezus wil volgen zal 

bereid moeten zijn om veel te 
verduren. Gebeurtenissen in ons 
eigen leven, maar ook 

bedreigingen in de wereld om ons heen kunnen 
ons bang maken. Matteüs schreef zijn relaas na 
het leven van Jezus, in de tijd van de eerste 
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christengemeente - een jonge gemeente met 

een open oog voor de wereld, waar ieder 
welkom werd geheten, ook vluchtelingen van 

elders.  
Het verhaal van de storm op het meer houdt de 
Kerk en christenen voor om vanuit dat 

perspectief naar vluchtelingen te kijken. Hij laat 
bovendien zien dat hij er is en we op hem 
kunnen vertrouwen. Met de opdracht om in ons 

doen en laten dicht bij hem te blijven. 
 
Na een ogenblik van stilte volgt lied 655: “Zing 

voor de Heer een nieuw gezang”. 
 
Bloemen  

De bloemen 
gaan als groet 

van onze 
gemeente naar 
Joke Wolters, 

Wijnhornsterstraat te Leeuwarden.   

 

Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie (2) 

en kerkelijk werk. 
 
Gebeden 

 Wij bidden onze dank- en voorbeden die 
worden afgesloten met het gezamenlijke Onze 
Vader 
 

 Slotlied en zegen 
 Ter afsluiting zingen we 3 verzen van lied 978:: 

“Aan U behoort, o Heer der heren”.  
 

 
 
Aan het slot 

van de dienst 
krijgen we  
Gods zegen 

mee.   
A              
 

Medewerkers 
 Voorganger:  da. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot   

 Organist:       Klaske Deinum                    
 Ouderling:           Elisabeth Mozes  
 Diakenen:           Alie Kalsbeek, Nieske Span 

 Bloemen: Lieuwkje van Grunsven 
 Koster:        Gerrit de Vries 
AD 


