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Dienst van de voorbereiding                                                  

Na vele 
prachtige 
zomerdagen 
moesten we 
deze morgen 
weer onder de 
(bijpassende) 
paraplu naar 
de kerk. Dat 

weerhield de mensen niet om te komen.   
We worden welkom 
geheten door ouderling van 
dienst Elske Roorda.   
We zingen met elkaar lied 
139: 1 en 2: “Heer, die mij 
ziet zoals ik ben” 
Hierna volgt stil gebed en 
bemoediging, waarna we 
het 14e  couplet van lied 

139 zingen: 
“Doorgrond, o 
God, mijn hart; 
het ligt toch open 
voor uw 
aangezicht”.   

Ds. Wiebrig gaat ons voor in gebed om Gods 
nabijheid en ontferming. Dit doen we zingend met 
SOW 75b: “Heer, ontferm U over ons”. Ds. zingt 
de eerste regel en de gemeente herhaalt dit. 
We zingen nu lied 713: 2,3 en 4 : “Hij schenkt de 
levensadem” 
 
Dienst van het woord 
Ds. Wiebrig gaat ons voor in gebed. 
Hierna volgt de eerste schriftlezing uit 
Jesaja 35: 1-10 
De woestijn zal zich verheugen en de 
dorre vlakte zal vrolijk zijn en de 
wildernis zal jubelen en bloeien als een 
lelie. 
We zingen vervolgens lied 146: 1,3 en 4: “Zing, 
mijn ziel, voor God uw Here”. 
De tweede lezing is uit Marcus 7: 31-37. 
Vaak worden dezelfde verhalen door de 4 
evangelisten beschreven, maar dit komt alleen in 
het boek Marcus voor. Jezus  vertrok weer uit de 
omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het 
meer van Galilea, dwars door het gebied van 
Dekapolis. Hier wordt een man bij Hem gebracht 
die doof was en gebrekkig sprak. 
 
Overdenking 
Ds. Wiebrig had aan het eind van haar opleiding 
een droom Deze droom illustreert hoe moeilijk 
het is om je geloof  te verwoorden. Gebeden en 
lezingen gingen allemaal goed maar toen het aan 
de preek toe was waren er alleen maar lege 
bladzijden. Totale paniek. Er was geen 
communicatie. Goed preken, goed spreken is 
geen afgerond verhaal. Je lijdt als gelovige altijd 
aan een spraakgebrek. Je moet accepteren dat 
het goed is zoals je het zelf kunt verwoorden. 
Geloof kan soms meer door beelden spreken dan 
door woorden. Het hoofd moet meer spreken dan 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

16 augustus 2015 

2 

het hart. De dove man was niet stom, maar kon 
alleen maar gebrekkig spreken, maar geloof 
kan ook merkbaar en voelbaar zijn in de stilte. 
Dit kan goed zijn. Ook muziek overstijgt alle 
woorden. Ontmoetingen van hart tot hart of 
door een gebaar zijn waardevol. Mensen 
maken vaak zinloze omwegen. Deze omweg 
van Jezus was goed. Mensen bekommerden 
zich om de dove man en brachten hem bij 
Jezus. Het is fijn als mensen naar elkaar 
omzien. Hoe gaan we om met mensen met een 
beperking. Vaak wordt de beperking gezien en 
niet de mens daar achter. Jezus ontmoet deze 
man zonder woorden. Hij neemt hem apart, 
zonder pottenkijkers, en door een gebaar wordt 
hij genezen. Oren en tong worden aangeraakt. 
Daar zitten zijn beperkingen. Jezus kijkt op naar 
de hemel en zegt: Effatha, dat is: ga open. Ga 
open en leef. Deze man kan de lofzang weer 
zingen.  
 
Na de stilte luisteren we naar muziek. 
We zingen lied 316: 1 en 4: “Het woord dat u 
ten leven riep” 
 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan 
vandaag naar Fam. Kl. 
Adema in Leeuwarden.   
1e collecte: Kerk in Actie 
zending. 
2e collecte: kerkelijk werk. 

De eerste collecte wordt toegelicht 
door Linda Jongbloed. Het geld is 
voor een nieuwe toekomst voor 
weduwen in Nigeria. Onze 
diakenen werden geholpen bij de 
collecte…   

De  

 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 
In de gebeden worden de teksten van de 
trouwbordjes verwerkt. 

Hierna zingen we 
lied 534:”Hij die 
de blinden weer 
liet zien”.   
 

 
 
 
 

 
Heenzending en zegen. 
De zegen wordt 
gezongen door 
ds. Wiebrig. Het 
is uit het 
liedboek, lied 
429c: “De 
Eeuwige zal je 
zegenen”.  Ze 
zingt dit in het 
fries waarna de 
gemeente  twee 
maal het amen 
meezingt. 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers. 
Voorganger:     ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:          Klaske Deinum 
Koster:             Joh. Koornstra 

                  Bloemen:         Trixt Lindeboom 
  Ouderling van dienst: Elske Roorda 
  2e ouderling:    Alie Bouma 

    Diakenen:       Janny Pimmelaar en 
        Wiebren Jongbloed 
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