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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 31 augustus 2014 

Dienst van de voorbereiding 
Alie Bouma heet de 
kerkgangers welkom. 
Het intochtslied is 139: 1 
en 8: ‘Heer die mij ziet 
zoals ik ben’. 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema gaat voor in  
gebed. 
Daarna zingen we lied 
139: 14. 
 
Het Drempelgebed en 
gebed om ontferming 
wordt met 
pianobegeleiding 
gezongen uit SOW blz. 
232: ‘Wees hier 
aanwezig’ van Huub 
Oosterhuis.   
Vervolgens zingen we 
SOW 87 zowel in het 
Nederlands ‘Verblijd u 
alle volken’ als in het 

Fries ‘Bring huld’ oan God’.  
 
Gebeden 
Dominee bidt dat de gesproken woorden tot 
bloei mogen komen in onze ziel hier en nu en 
dat ze vrucht mogen dragen. 
 
De kinderen gaan met Meindert Reitsma naar 
de bernenjonkentsjinst en nemen een pot grove 
mosterd, de bijbel en een lichtje mee. Straks 
horen we waarom de mosterd mee gaat.   
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing is de brief van Paulus aan de 
Romeinen 12: 1-8. Waar onder andere 
genoemd wordt dat wij alle gaven in 
overeenstemming met het geloof moeten 
gebruiken. 

De 2e lezing is uit Mattheus 17: 14-23 ut de 
fryske bibel. Oer de kweageast dy’t utdreaun 
wurdt. As it leauwen de krêft hat fan ien 
mostertsiedzje kinst in berch fersette. 
Daarna zingen we lied 317: 2 en 3: ‘Grote God gij 
hebt het zwijgen, Spreek Heer Uw gemeente 
hoort.’ 
 
Overdenking 
In de overdenking wordt genoemd dat er 
hemels licht was op de berg van de 
verheerlijking terwijl de weg van het 
lijden nog moest komen. Want het 
koninkrijk komt door de weg van het 
lijden. Mozes en Elia verschijnen op de berg der 
verheerlijking, alles staat hier in het hemels licht. Dit 
moment willen we wel fixeren in de tijd maar zo hoog 
kunnen we in het leven niet blijven vliegen.  
Dit weekend was het dorpsfeest in Wirdum. Een 
goede traditie van feestvieren. Tot op zekere hoogte 
stijgen we dan ook even boven de dagelijkse gang 
van zaken uit om daarna weer tot de orde van de dag 
over te gaan. 
De man uit de schriftlezing valt wanhopig voor Jezus 
neer en roept ‘ontferm u over mijn zoon want hij lijdt 
zo’. De zoon heeft epilepsie, hij kan niet goed 
overeind komen en niet goed staan. Dit is 
beeldspraak voor niet volop kunnen leven, niet tot 
bloei komen.  
De vader lijdt omdat zijn zoon lijdt. Geloof kan 
mensen helen en kan bergen verzetten. Jezus 
bevrijdt de jongen van zijn kweageest, van de 
epilepsie.  
Maar hoe zit het eigenlijk met ziek zijn en God. 
Waarom wordt de een ziek en de ander niet? Je kunt 
je afvragen: geloof ik niet genoeg omdat ik ziek wordt. 
Dat zijn vragen die pijn kunnen doen. 
Het beeld is dat de jongen nauwelijks 
ademhaalt door wat hem beklemt, hij 
voelt te weinig grond onder de voeten. 
Maar Jezus geeft hem weer vertrouwen. 
Alles is mogelijk voor wie vertrouwen.  
Vertrouwen is de basis voor het leven, je 
ziet de zon weer en ervaart bevrijding. 
Dat is ook een vorm van genezing. Je 
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bent bevrijdt van de beklemming en kunt door de 
kracht van het geloof weer verder gaan. 
Je situatie is niet veranderd, maar jij wel omdat je 
weer grond onder de voeten hebt gekregen.  
Dominee eindigt de preek met een gebed: God wil 
mij vertrouwen geven, zodat ik altijd een doortocht 
vind. Zodat ik een glimp van de hemel kan 
ontvangen. Het geloof is vaak niet meer dan een 
mosterdzaadje, maar genoeg om onderweg te 
blijven. Heb vertrouwen, ook in alle machteloosheid 
kunnen geloven dat we altijd op doorreis zijn, ook in 
een dal, naar het licht van de morgen. 

 
Na de preek volgt er stilte. 
 
Vervolgens speelt Klaske Deinum op het orgel 
het prachtige nummer van Vicky Brown ‘Stay 
with me till the morning’. 

 
Hjoed binne Gjalt en 
Iepie Lindeboom 25 jier 
troud. Dit liet van Vicky 
Brown ‘bliuw by my 
oant de moarn’ is ek op 
harren troudei spile. Nei 
de tsjinst kin elts harren 
felisitearje . 
 

Meindert komt de 
tsjerke yn mei de bern  
en jout  utlis oer de 
grutte beammen dy’t de 
bern tekene ha. Te sjen 
is dat fanut ien 
mosterdsiedzje in grutte 
beam groeit is.  In hiel 
lyts siedzje kin bygelyks 
utgroeie ta in hiele 

grutte beam, hynsteblom of sinneblom. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar familie de Haan, Lytse 
Buorren 18.   

1e Collecte:  Diaconie. 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen. 

 
 
 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gevraagd wordt dat God ons door het donker 
heen draagt naar het licht van de morgen. Verder 
wordt gebeden om ogen die goed kunnen zien 
wat mooi is en wat vertrouwen geeft. Dat wie zich 
klein maakt door onzekerheid mag vertrouwen op 
zijn of haar talenten en durft te verschijnen. Wij 
moeten ons licht niet onder de korenmaat zetten, 
maar laten schijnen voor de mensen. Verder 
bidden we voor wie angstig en ziek zijn. 
 
Daarna is er stilgebed dat wordt beëindigd met 
een gezamenlijk us heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 672, vers 3 en 6 
 
Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Klaas Krol 
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma  
2e ouderling:  Jannie Veenstra 
Diakenen:       Jannie Pimmelaar  en Alie Kalsbeek 


