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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 24 juni 2018  
 
Het is bewolkt maar toch al warm op deze 
vroege zondagochtend. Veel gemeenteleden 
en gasten maken hun gang naar de kerk. Het is 
fijn om samen te zijn en elkaar te ontmoeten. 
 

Welkom en 
mededelingen 
De ouderling van dienst, 
Corry Brouwer, heet 
gemeenteleden en gasten 
van harte welkom. Ook 
iedereen die de dienst later 
op cd hoort en hierdoor met 
ons vanochtend verbonden 
is. 
 

 

Dienst van de 
voorbereiding  
Wij zingen 
staande ons 
openingslied, Lied 
84: 1:`Hoe lieflijk, 
hoe goed is mij, 
Heer, het huis 

waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij 
de mensen` 
 
Wij zijn stil voor God 
 
Bemoediging en drempelgebed: Lied 84b 

wordt in beurtspraak tussen 
predikant en gemeente 
uitgesproken  
 
Wij zingen Lied 84: 6: `Want 
God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt 
als schild, zal in genade ons 
verhogen` 

 
Het gebed om ontferming wordt gebeden 
 
Hjirnei sjonge wy it Glorialiet, Liet 985: 1, 2 en 3: 
`Hillich, hillich, hillich, himelheech ferheven 
boppe de minsken jo namme, God de Hear!` 
  

Dienst van het Woord 

  
Wij bidden het gebed vóór de opening van het 
Woord 
 
De eerste lezing is uit het Oude Testament, 
Psalm 107: 15-22 
 
Als tussenzang zingen wij uit Sjongend op Wei: 
87: `Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer` 
 
Hierna lezen wij uit Psalm 107: 23-32 
 
Wy sjonge út Sjongend op Wei: 87: `Bring hulde 
oan God jim folken, loovje allegear de Hear. 
Bring hulde oan God jim folken, syn namme kear 
op kear` 
 
De evangelielezing is 
naar Markus 4: 35-41: 
`De storm op het meer`  
Het werk van 
Rembrandt `De storm 
op het meer` wordt op 
de beamer 
gepresenteerd 
 
Hierna zingen wij Lied 
352: 1, 2, 5, 6 en 7: 
`Jezus, meester aller 
dingen, woord van God van den beginne, in het 
lot der stervelingen brengt Gij tekenen tot stand` 
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Verkondiging 

Het evangelie van de storm op het meer is een 
schilderachtig verteld verhaal. Rembrandt heeft 
het ook schilderachtig weergeven met zijn 

penselen. Als we zijn verwerking 
van dit evangelie op ons in laten 
werken, dan zien we woest 
water, hoge golven, donkere 
wolken, veel water en een kleine 
nietige boot. Je kunt je leven en 
geloven in dat beeld van het 
schip goed herkennen: dan weer 
dobberend op een kalme zee, 

dan weer ten prooi aan de golven, of iets 
tussen die beide uitersten in. Want in elk 
donker kun je je voelen als op een woelige zee. 
Elke keer als het stormt in je leven voel je weer 
hoe kwetsbaar je bent. En je leert weer bidden, 
als je het verleerd was, soms juist in de nood: 
Heer, bevrijd mij, net zoals de psalmdichter van 
psalm 107 al deed, eeuwen geleden, net zoals 
de leerlingen deden in het bootje toen Jezus lag 
te slapen. De volgelingen van Jezus waren met 
hem in zee gegaan, daarom werden ze 
vervolgd. Zij ontdekten dat vissers van mensen 
zijn risicovol was. Dit verhaal van Marcus sprak 

hen ongetwijfeld aan. Ze hoorden 
in dit verhaal ook de psalmen, 
zoals de 107e, de geloofsstrijd 
van vroegere geslachten. Ze 
herkenden de angsten van 

zovelen voor hen, in nood op de levenszee 
maar in de nabijheid van Jezus voelden ze zich 
veilig en in tijd en eeuwigheid geborgen. Tot de 
storm opsteekt en Jezus ontwaakt en de storm 
in stilte verandert, van zijn kracht beroofd. 
Waarom zo bang als het stormt? Ach ja, angst 
kan vertrouwen zo makkelijk vernietigen. Ook 
het geloof dat we bij God in goede handen zijn. 
Het woord is genezend, ontrukt aan het graf, 
zegt psalm 107. Ook het evangelie van de 
storm op zee is een verhaal tegen de angst Een 
gebed dat het licht van de hemel op ons leven 
mag vallen bij dag en nacht, zo mooi als 
Rembrandt het schilderde. En waar het licht 
wordt, kun je weer zingen, komt er weer ruimte 
om God te danken. Wie is hij toch deze Jezus? 
Degene die de moed heeft gehad om dwars 
door angst en pijn te blijven zoeken naar Gods 
wegen en die ons uitdaagt hem daarop te 

volgen. In verlangen op reis te gaan naar de 
haven van redding en bevrijding door de Eeuwige 

God. Amen  

 
Stilte en orgelspel 

 
 
 

Dienst van de gebeden 
en gaven 
Er worden mededelingen 
gedaan door de ouderling van 
dienst. De bloemen gaan 
vandaag als groet van de 
gemeente naar Jikke Visser in 
Hilaard 
 
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Overlijden gemeentelid  

De afgelopen week is mevrouw Akke Hoekstra-
Elgersma overleden. De afscheidsdienst is 
morgen. Staande wordt zij 

in 

stilte herdacht. De voorganger leest het gedicht 
van Hanna Lam: `De mensen van voorbij`. 
Tijdens het zingen van psalm 90: 1 en 8 steekt 
diaken Jannie Lindeman een lichtje aan en 
brengt dit naar de kapel. Daar is de naam van 
mevrouw Hoekstra bijgeschreven op het 
herdenkingsplateau.  
 
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. In 
stilte bidden wij ons persoonlijk gebed en wij 
besluiten met het gezamenlijk bidden van het `Us 
Heit` 
 
As slotliet sjonge wy Liet 150: 1 en 2: `Loovje 
God yn `t hillichdom! Rop syn namme Oeral om, 
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heger as it firmamint, fierder as de sinne rint` 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen de zegen: Lied 426: 
1ste keer de voorganger; 2de keer 
allen: `God zal je hoeden, 
Christus je voeden, Geest van 
hierboven geeft zin en zicht. God 
schenkt je warmte, geneest en 
omarmt je, vriend in het duister 
en gids naar het licht` 
 
 
 
Medewerkers 
 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Corry Brouwer 
Diakenen:  Tjitske Cnossen en Jannie Lindeman 

Koster:   Haye de Boer 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Bloemen:   Lies de Jong 
 
Verslag: CBB Foto: SB 
 
 

 


