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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag   17 augustus 2014 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst, Corrie 
Brouwer, heet ons 
welkom. Daarna 
zingen we lied 42 vers 
1 en 2: ”Evenals een 
moede hinde” en na 
het votum vers 3.  

 
We zingen 
Lied 657:  
“Zolang wij 
adem-
halen”.  
 
Van Sytze 
de Vries 
op een 
melodie 
van Wales. 
 
Gebeden 
 
 
 
 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing: Jona: 2: 1-11 
Jona roept in doodsnood een soort 
gebed/psalm tot God. God bevrijdt hem. 
 
Wij zingen 943, 1 en 2. ‘God gaat zijn 
ongekende gang’. Een voor onze gemeente 
redelijk onbekend lied uit het nieuwe liedboek. 
 
De 2e lezing: Mattheus 14: 22-33 
Jezus heeft zijn leerlingen na een drukke dag 
vooruitgestuurd in een boot. Zelf blijft hij achter 
om te bidden. Zijn leerlingen komen in nood 
waarna de scène plaatsvindt dat Jezus over het 

water loopt en Petrus naar Hem toe wil lopen, 
maar zinkt wanneer hij wordt overvallen door 
angst en ongeloof. 
 
Lied bij de opening van de 
Schriften: Lied 317 
 
Overdenking 
Ds. Hiemstra heeft ons twee 
verhalen voorgelezen waar nog wel eens aan 
wordt getwijfeld of het echt is gebeurd. Maar het 
is zinvoller om ons af te vragen waar het in deze 
verhalen om gaat. 
Dominee vertelt ons een verhaal dat lijkt op het 
verhaal uit Mattheus. Over een dominee en een 
pastoor. Ze vissen samen. Maar het wil niet 
bijten. Er komen twee rabbijnen naast hen  
staan vissen. Ook bij hen lukt het niet maar ze 
lopen iets verder over het water en krijgen beet. 
De dominee en pastoor proberen ook over het 
water te lopen maar zakken er doorheen. De 
rabbijnen redden hen zeggende dat ze aan de 
ds. en de pastoor de palen onder water zullen 
tonen waarop ze liepen.  
Dominee parkeert dit verhaal even en gaat 
verder over het verhaal uit Mattheus. Wat is de 
essentie? Jezus nam na drukke dag tijd om zich 
te wenden tot God. Om die relatie te 
onderhouden. Zijn leerlingen varen in een boot 
over het meer raken door een storm in nood. Dan 
zien ze een gedaante die over het water naar 
hun toeloopt. Het is geen spook, het blijkt Jezus 
te zijn. Petrus loopt in eerste instantie vol 
vertrouwen naar Hem toe. Maar zijn geloofsmoed 
verlaat hem en hij zakt door het water. ‘Heer red 
mij!’ Jezus reikt Petrus een hand. Dan belijden de 
leerlingen: U bent werkelijk Gods 
Zoon. 
Ds. maakt een overstap naar onze 
eigen onzekere tijden (Israël, Irak, 
Oekraïne). Dit kan ons angstig 
maken. We roepen in gedachten: 
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‘God waar ben je!’ Is het geloof dan weg? Nee, 
angst heeft dan even de overhand. Het is alsof 
je wegzinkt. Petrus en Jona smeken beiden 
vanuit hun eigen dieptes om Gods redding. En 
dat gebeurt. Wij mogen weten dat op ons 
roepen God reageert als een moeder, trouw en 
zorgzaam. Deze belofte spreekt uit beide 
verhalen.  
Niet alles komt uit Gods hand. Maar Hij houdt 
ons wel in zijn hand. Plots krijgen we oog voor 
de palen die onder water staan. Zien we 
mensen die ons zorg en liefde geven. Zien we 
nieuwe manieren om met onze problemen om 
te gaan. 
 
Wij zingen lied 911: “Rots waaruit het leven 
welt”. 

 

Dienst van het Delen 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar 
Germen ten Cate en 
Carla v.d. Graaf 
 
 
 
Collectes 
1e Collecte: Kerk in Actie. 
Koosje Reitsma geeft een 
toelichting; Het geld is 

voor een project dat 
Joodse en Palestijnse 
kinderen met elkaar in 
contact brengt. 
2e Collecte: Kerkelijk 
werk 
 

 
 
Wij 
zingenLied 
939: “Op U 
alleen, mijn 
licht, mijn 
kracht”. 
Weer een 
enigszins 
onbekend lied met een beetje Ierse melodie. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.   
Deze worden afgesloten met het gezamenlijk 
bidden van het “Onze Vader”, 
 

Heenzending en Zegen 
Na het 
slotlied 
worden 
we heen-
gezonden 
met de 
zegen 
van de 
Heer.   

 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hiemstra uit Drachten 
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Drees Visser 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:        Gjalt Lindeboom   

         Diakenen:            Alie Kalsbeek, Tjitske Visser  

 


