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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 13 augustus 2017 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De ouderling van dienst heet ieder welkom en 

kondigt het 
openingslied 943 aan: 
“God gaat zijn 

ongekende gang”. 
 

 
 
 

Bijbelverhalen 
Na bemoediging en groet zingen we enige 

verzen van lied 

28: “Ik roep tot 
U, mijn rots, 
mijn Here.”  

Daarop volgt 
het gebed over 
de nood van de 

wereld.  
 

 
 
 

Aan-
sluitend 
wordt 

glorialied 
869 (1,3) 
ge-

zongen: 
 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 

Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, in wie zich 
heel ons hart verheugt, 

geef onze God de ere. 
 

We tinke yn dizze tsjinst nei oer twa ferhalen dy’t 
elk te krijen hawwe mei “rêding”. De earste lêzing 

komt út  Jona 2, oer de profeet dy’t op ‘e flecht is 
foar God. 
 

De evangelielezing komt uit Mattëus 14 (verzen 
22-33) en gaat over Jezus, die over het water 

liep. 
 
Voorafgaand aan de preek zingen we lied 869, 

de verzen 4 en 5: “Ik riep de Heer aan in de 
nood”. 
 

Preek 
Nagedacht wordt over oude 
Bijbelteksten, geschreven in een tijd 

die heel anders was dan de onze – de 
derde of vierde eeuw voor Christus, 
om precies te zijn. Uit die periode 

stamt de Bijbelwoorden over de profeet Jona. Die 
wordt tijdens een bootreis overboord gekieperd 

maar gered doordat een grote vis hem opslokt. 
Het verhaal van Matteüs over Jezus, die te 
midden van hoge golven over water het de 

leerlingen in de boot tegemoet liep is van latere 
datum. Beide verhalen hebben gemeen dat ze 
niet letterlijk moeten worden genomen. Ze zijn 

verteld op de manier die in die 
tijd gebruikelijk was: door deze 
verteltrant werd de werkelijke 

boodschap doorgegeven.  
Dat Jona door een grote vis 
werd opgeslokt betekent dat hij 

verdween in de kaken van de 
dood. Die vis spuwt hem later uit, waarmee Jona 

het leven terugkrijgt. Hetzelfde geldt voor het volk 
in Ninave, dat door God wordt gered uit 
doodsgevaar: ze komen tot inkeer van hun 

goddeloze gedrag.  In het verhaal  waarin Jezus 
over het water naar de leerlingen loopt is net zo, 
het water staat voor de dood; als Petrus ook over 
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het water wil lopen, zakt hij weg in de dood: 

Jezus redt hem en trekt hem omhoog, terug het 
leven in. Dit verhaal is de opmaat naar Pasen. 

De boodschap is: hoe hoog de nood ook is, als 
je op God vertrouwt loodst Hij je uiteindelijk in 
veilige haven. 

 
Na een ogenblik van stilte en orgelspel volgt 
een aantal verzen van lied 352: “Jezus, 

meester aller dingen”. 
 
Bloemen  

Er zijn deze keer twee 
boeketten bloemen: het 
ene gaat als groet van 

onze gemeente naar 
Minne en Afke Hoekstra 

aan de Lytse Buorren, 
het tweede naar de 
familie Jongbloed aan de 

Bredyk.   

 
Collecten 

Gecollecteerd wordt 
voor (1) de diaconie (2) 
en kerkelijk werk. 

 
Gebeden 

De predikant gaat voor in onze dank- en 
voorbeden die worden afgesloten met het 
gezamenlijke Onze Vader 
 

Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we een aantal verzen van 

lied 993:: “Samen op de aarde”.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Aan het slot van de dienst 
krijgen we  Gods zegen 

mee.   
A              

 
 

Medewerkers 
 Voorganger:  da. Y Slik, Balk   

 Organist:       Klaske Deinum                    
 Ouderling:           Elske Roorda  
 Diakenen:           T jitske Cnossen, Alie Kalsbeek 

 Bloemen: Bep Minnema 
 Koster:        Folkert Jongbloed 
AD 


