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Dienst van de voorbereiding 

Ook op deze 
prachtige 
zomermorgen wordt 
de weg naar de kerk 
wel gevonden. Alie 
Bouma heet ons als 
ouderling van dienst 
welkom. Het 
openingslied is lied 
92: 1,2 “Waarlijk, dit 
is rechtvaardig”.   
Na stilte in een 
woordenloos gebed 
volgt de 
bemoediging en 
groet. Wij zingen 
lied 93: 3. 
Terug van vakantie 
kan ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema 
naar alles weer zien 
met nieuwe ogen: 
naar onze fraaie 
middeleeuwse kerk, 

naar ons nieuw liedboek. In Denemarken hangt 
veelal een model van een schip in de kerk; dit 
kun je ook zien als een beeld van geloof, 
gedragen door de golven. 
Na het gebed om de nood van de wereld 
zingen we een Taizé-lied uit Sjongend op Wei: 
lied 87 “Verblijdt u alle volken”. 
 

Dienst van het Woord 
Na een gebed, dat Gods 
woorden licht brengen bij ons, 
volgt de eerste lezing: 2 
Koningen 4: 8-37 (uit de Fryske 
Bibel) over de profeet Elisa en 
de vrouw uit Sunem. Elisa  

 
verblijft op zijn reizen wel bij deze vrouw, die een 
opkamer voor de profeet liet maken. Wat kon 
Elisa voor haar doen? Elisa voorspelt haar dat ze 
een zoon zal krijgen, en dat gebeurde ook! Maar 
deze zoon stierf al gauw.  De vrouw snelt dan 
naar Elisa, en daar aangekomen komen de 
emoties los: “Heb ik u soms om een zoon 
gevraagd?” Maar Elisa gaat mee naar haar huis 
en de zoon komt weer tot leven. 
Zingen lied 131 uit Sjongend op Wei: “Als alles 
duister is”, ook weer een Taizé-lied. 
De tweede lezing: Marcus 7: 24-30 (Bijbel in 
gewone taal) over Jezus op weg naar Tyrus, 
waar Hij een vrouw ontmoet met een dochter, die 
bezeten is van een kwade geest. Al behoort de 
vrouw tot de “heidenen”, na de ontmoeting met 
Jezus is de demon verdwenen. 
Zingen lied 647: 1,2,3 “Voor mensen die 
naamloos”.   
Overdenking 
Ontmoetingen die 
helend zijn. Beide 
vrouwen uit de 
voorgelezen verhalen 
zijn krachtig in hun 
kwetsbaarheid. We 
kennen hun namen niet, 
het zijn moeders met wanhoop om hun kind. “Wie 
een kind krijgt heeft levenslang”. Voor altijd 
verbonden. De vrouwen zoeken in Elisa en Jezus 
het aangezicht van God. In de verhalen vinden 
we het verlangen naar Gods vrede. De vrouw uit 
Sunem heeft aanzien, maar mist iets: een zoon. 
Elisa zegt die haar aan: toekomst aanzeggen in 
de brede zin van het woord. Dit verhaal kan ook 
pijn geven als je geen vader of moeder wordt: 
“Wie geen kind krijgt heeft ook levenslang”. Elisa 
gaat bij de vrouw thuis weer naar de opkamer 
waar de dode zoon ligt: de kamer van deze zoon 
wordt weer ontsloten. Dat goede nieuws is er 
voor iedereen, dat leert Marcus ons. Jezus wordt 
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ook in heidens gebied gezien. Zijn taak wordt 
hier duidelijk: brood niet alleen voor de kinderen 
van Israël, maar ook voor de heidenen. Kijk 
over grenzen heen. Ons verlangen dat God er 
voor ons is. Ga in het schip uit de Deense kerk 
en vaar naar de overkant. Amen. 
 
Na stilte en orgelspel zingen wij lied 345: 1,3 
“Gij hebt uw woord gegeven”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst: 
De bloemen gaan 
naar mevr. Knoop, 
Tjitze de 
Boerstrjitte.   
Komende zondag 
collecte voor 
vrouwen in Nigeria; 
zie folder welke 
wordt uitgereikt bij 
het uitgaan van de 
kerk. 
Nu twee collectes: voor diaconie en voor 
kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Vanmorgen in het gebed de teksten van de 
trouwborden van de expositie in ons 
kerkgebouw, teksten die een leven lang 
meegaan. Voed ons met de kracht van Uw 
woord. 
Na stil gebed volgt het samen uitgesproken Ús 
Heit. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij lied 978 geheel “Aan U 
behoort, o Heer der heren”.  

 
 

 
 
 
 

Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de zegen 
van de 
Heer.  

 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Klaas Krol 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderlingen: Alie Bouma, Truus Sterrenburg 
Diakenen:        Tjitske Visser, Nieske Span      
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