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Dorpelwachters 
 Tjitske Visser en Arie Dol hadden deze morgen 
dienst in de hal van de kerk; dat houdt in dat zij 
de binnenkomers verwelkomen en mogelijke 
gasten wegwijs maken. Ze keken wat vreemd 
op toen Minne Hoekstra hen bij zijn 
binnenkomst groette met de woorden: “Moarn, 

dorpelwachters”. “Ja-ah,” vervolgde hij 
met een twinkeling in zijn ogen, “dat 
witte jimme tink net, mar it stiet yn de 
Bibel – wachters bij de drempel.”  
En het moet gezegd, Minne sprak een 

waar woord. In Psalm 84: 5 oude berijming 
staat deze tekst: 

“O God, die ons ten schilde zijt 
en ons voor alle ramp bevrijdt, 
aanschouw toch uw gezalfden Koning! 
Eén dag is in uw huis mij meer 
dan duizend, waar ik U ontbeer. 
‘k Waar liever in mijn Bondsgods woning 
een dorpelwachter, dan gewend 
aan t’ijd’le vreugd in ’s bozen tent.” 

Zo ontvingen deze ambtsdragers al vóór de 
dienst een stichtelijk woord ter overdenking, 
ook nog eens uitmondend in een vermanend 
woord. De dienst moest nog beginnen maar 
was voor hen nu al geslaagd. 
 
Welkom 

Ouderling van dienst 
Corry Brouwer en de 
gemeenteleden 
begroeten elkaar. 
Het openingslied is lied 
939: “Op U alleen, mijn 
licht, mijn kracht. “  
 
Dienst van het Woord 

De 1e schriftlezing is Deuteronomium 6: 4-9: 
“Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is 
de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en 
ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de 

geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten. enz.” Hierna 
wordt van lied 119 het 2e 
couplet gezongen: “Gij hebt 
ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver 
onderhouden, enz.”   
De 2e schriftlezing kwam uit 
Marcus 2: 23 tot en met 3: 6, 
het verhaal over de 
leerlingen van Jezus die op 
sabbat aren plukken en de 
genezing van een zieke op 
sabbat. 

 
Preek 
Het gaat 
vanmorgen over de 
vraag, of je op de 
sabbat – voor ons 
de zondag – goed 
mag doen. Of 
anders gezegd, is 
de wet van God er voor de mensen of zijn de 
mensen er voor de wet? De Farizeeën vonden 
van niet, in hun ogen is de mens er voor de wet. 
Volgens de uitleg van ds  Hiemstra.  is de wet er 
om mensen te beschermen, de wet is geen doel 
op zichzelf.  
 
Na stilte en orgelmuziek zingen we alle vijf 
verzen lied 911: “Rots waaruit het leven welt”. 
nieuwe woorden op een bestaande melodie. 
 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw T. Knoop 
in de Tjitse de 
Boerstrjitte. 
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Collecten 
1e collecte: zending 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
In de gebeden wordt stilgestaan bij de nood ver 
weg en dichtbij. De gebeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk “Onze Vader”. 
 
Slotlied en zegen 

Aan het slot zingen 
we lied 315: “Heb 
dank, o God van alle 
leven, die zijt alleen 
U zelf bekend.”   
  
Wij gaan naar huis 
met de zegen van 
God. De zegenbede 
wordt beantwoord 
met het zingen van: 

“Amen, amen, amen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. J. Hiemstra,  Drachten 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Klaas Krol 
Ouderlingen: Corry Brouwer en Arie Dol 
Diakenen:               Tjitske Cnossen en Tjitske Visser 
Bloemen:  Gina Turkstra 


