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Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Truus 
Sterrenburg heet de 
kerkgangers van harte 
welkom. Vandaag gaat de 
eigen predikant voor: Wiebrig 
de Boer-Romkema 
Het openingslied 43:3 ‘O 
Here, God kom mij bevrijden’ 

wordt staande gezongen. 
 
Na het stil gebed volgt de bemoediging en de 
drompelbea. 
f:  Us help yn de namme fan de Hear 
a: Dy’t himel en ierde makke hat 
f:  Hear, lis jo ljocht om ús hinne 
a: nim ús by de hân en rjochtsje ús op en lied 

    ús ta jo frede. 
Amen 
 
Daarna zingen we 
lied 43: 5: ‘Mijn ziel 
hoe zijt gij zo 
verslagen’ en na het 
gebed om ontferming 
het Glorialied: Bless 
the Lord. 
 

 
Dienst van de schriften 
De lezing uit het nieuwe testament is: Marcus 5: 

22-43 in twee gedeelten 
met een improvisatie van 
het orgel tussendoor. 
Het is de lezing over de 
genezingen van het 
dochtertje van Jairus en 

van de vrouw die de mantel aanraakt.   
 
Vervolgens wordt lied 630: 2,3 en 4 gezongen: 
‘Hij heeft gezegd: Gij mens, komt uit, open uw 
dode oren’.  

 
 
Preek 
Vandaag een sandwichverhaal, twee 
afzonderlijke verhalen, worden wonderlijk mooi 
tot één verhaal gecomponeerd en versterken 
daarbij elkaar. Jairus zoekt hulp bij God omdat 
zijn dochter van 12 op sterven ligt. Daarbij het 
verhaal van de vrouw die al 12 jaar bloed vloeit. 
Jezus zegt als hij in  het huis van rouw komt, 
waar een meisje van 12 
is overleden ‘it famke is 
net dea, mar sliept’. Wat 
zou je dat graag zelf 
willen kunnen zeggen: En 
dierbare dode bij de hand 
pakken en Jezus 
nazeggen: kom maar, sta 
maar op.’ Het 
bijbelverhaal raakt zo aan ons diepste verlangen 
naar genezing, naar leven en niet de dood. Jezus 
geeft op weg naar het dochtertje de vrouw die 
hem aanraakt de volle aandacht. Het is de 
aanraking die heelt. Jezus zegt je vertrouwen is 
je redding geweest. ‘Ga in vrede, je bent rein. 
Vrouw sta op, je bent een geliefd kind van God, 
kom tot leven, tot bloei.’  
Soms heb je iemand nodig die tegen je zegt: toe 
maar, ik geloof in je, je kunt het! Durf maar door 
je angst heen te gaan en te leven! 
Het dochtertje van Jairus is 12 en gaat vloeien. 
Een hele omwenteling. Durfde ze vrouw te 
worden? Durfde ze te gaan leven? Zal haar 
vader haar los kunnen laten? Als ouder zal je op 
een dag moeten zeggen vlieg maar uit, zoek je 
weg, toe maar, ik geloof in je! Je mag je eigen 
weg vinden met vallen en opstaan.   
Laat het Gods liefde zijn die ons aanraakt, 
beweegt en vrijmaakt. 
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Na de stilte 
volgt een 
orgelspel van 
Albert 
Minnema die 
op het 
allerlaatste 
moment is 
ingevallen en 
het zo goed 
oppakt. 
Complimenten. 
 
 
 
 

 
Dienst van het delen 
Zaterdag 7 juli begint het ‘tsjerkepaad’ weer. De 
eerste collecte is voor het jeugdwerk en de 
tweede voor het kerkelijk werk.   
 
Er wordt onder andere  gebeden voor Sjoerd 
Boonstra. 
 
Maaltijd van de Heer 
Dan volgt de maaltijd van de Heer. 
Na het tafelgebed volgt het gezongen 
tafelgebed uit Sjongend op Wei 129 
afwisselend met prachtige solozang van de 
predikant afgewisseld met de gemeente. 
We wensen elkaar de vrede toe en zingen lied 
408 ‘Lam van God’ 
Na het delen van Brood en wijn vindt het 
dankgebed plaats aangesloten met het slotlied 
nr. 839: 1,4: Ik danste die morgen toen de 
schepping begon’. 
 
Na de zegen is de dienst afgelopen en zoals 
elke eerste zondag van de maand is het weer 
koffiedrinken in de kerk en worden. De eerste 
vakantieverhalen worden al weer uitgewisseld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds.W. de Boer Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diaken:  Jannie Lindeman, Linda 

Jongbloed en Tjitske Cnossen 
Koster:  Haije de Boer 
Beamerpresentatie: Dick Wijbenga. 
Typ: JR.  Foto’s komen uit andere diensten 
 


