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      Zondag, 13 maart 2022 - 09.30 uur 

2e zondag in de 40dagentijd 
 

Welkom 
Vlak voor de 
dienst wordt de 
kruiwagen, die 
bij de ingang van 
het kerkpad 
stond en gevuld 
is met blikken 
voedsel, naar 

binnen gebracht.  
Na het welkom van de ouderling, 
zingen we lied 287: “Rond het licht 
dat leven doet.” 

 
Bemoediging en groet 

Je mag vertrouwen op de goede 
God. Op Jezus, Zijn zoon, die 
leeft, in eenheid met de Heilige 
Geest. En daarom: genade voor 
jou, vrede voor u, van onze 
Vader, door Jezus Christus. 
Amen.   
Hierna wijdt de predikant enigre 
woorden aan de oorlog in de 
Oekraïne. De tv staat veel aan. 
In 1989 was dat vanuit hoop 
toen de Berlijnse muur viel – nu 
vanuit vrees. Waar deze tijd ook 
om vraagt, is een lofprijzingslied 

op de goede God: lied 289: “Heer, het licht van 

uw liefde schittert”. Ondertussen heeft Gina 
Turkstra een kaars aangestoken bij het 
bloemstuk, dat ook in het teken staat van onze 
verbondenheid met Oekraïne,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed om nood in de wereld     
Onder meer wordt stilgestaan bij 
het geweld in een oorlog, waar 
niemand om heeft gevraagd. Bij de 
slachtoffers aan beide kanten, die 
vaak allemaal een moeder, vader, 
broertje, zusje hebben. Of wie weet, 
een zoon of dochter. In die wereld 
willen we vertrouwen op Gods 
goedheid.   
 

Bijbellezing 
De lezing komt uit Marcus 5: 21-43, 
het bekende verhaal over het 
doodzieke dochtertje van Jaïrus en 
over een vrouw die al jaren bloed 
verloor.   
Aansluitend zingen we lied 179, dat 
speciaal voor deze vertelling is 
geschreven: “Meisje sta op, want je 
slaapt niet meer.”  
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

13 maart 2022 

2 

Verkondiging 
Twee verhaallijnen raken elkaar: Het 12-jarige 
doodzieke dochtertje van Jaïrus ligt op sterven, 
terwijl de ernstig zieke vrouw al 12 jaar aan 
bloedverlies lijdt. Het getal 12 verwijst naar de 12 
stammen van Israël. Dat betekent, dat iedereen 
meedoet, er mag zijn. Het lijden van de vrouw is 
even erg als dat van Jaïrus en zijn dochtertje. Als 

Jezus vraagt 
wie hem 
aanraakte, 
meldt de vrouw 
zich, 
doodsbang: ze 
vreest dat ze  - 
net als zo vaak 

door andere genezers - opnieuw wordt afgewezen. 
Maar nee, zij krijgt alle tijd om haar pijn en verdriet 
te vertellen, zelfs meer dan dat. Als Jezus dan 
eindelijk bij Jaïrus komt lijkt het erop, dat het niet 
meer hoeft. Het eerste wat hij doet is, de 
huilebalken het huis uit sturen. Het meisje slaapt. Of 
misschien was ze dood en heeft Jezus haar 
opgewekt. Maar dat is een kwestie van geloof. In 
ieder geval wordt het meisje weer opgericht. En het 
eerste wat ze doet, is eten.  
Een uitleg van een van de kerkvaders zegt hierover 
dat de vrouw met bloedverlies staat voor de wereld, 
die bloed verliest, ziek is. Zie alleen maar naar de 
Oekraïne. De wereld heeft de kracht van Jezus 
nodig. Het dochtertje van Jaïrus staat voor de kerk. 
De kerk is dood – tenminste, dat is wat mensen 
graag vertellen. Niet zo moeilijk na coronatijd, want 
het kost moeite en tijd om de boel weer op te 
starten; mensen zijn de kerk wat ontwend. Als het 
gaat om de kerk, zijn er nogal wat huilebalken, ook 
bij ons. Als wij de deuren willen opengooien om te 
laten zien wat voor moois er allemaal gebeurt – ook 
hier in Wirdum - moeten we eerst de huilebalken 
wegsturen. 
Als het zo is, dat de wereld ziek is, is de kerk de 
eerste plek die wakker moet zijn. En een wakkere 
kerk moet eerst eten, zich voeden. 

 
Na stilte en orgelspel 
wordt volgt lied 809: 
“Blijf niet staren.” 
 

Bloemen 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar 
Frederiek Iepema  te 
Wirdum.  

Collectes 
1. Binnenlands diaconaat, 2. kerkelijk werk. 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader. 
As slotliet wurdt songen Liet 975: “Jezus roept 
hier mensen samen”. 

 
Hierna krijgen we allemaal Gods 
zegen mee. afgesloten met lied 
425: “Vervuld van uw zegen, 
gaan wij onze wegen van hier, 
uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord.” 
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