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Kerkleden en gasten kwamen met zon en wind in 
de rug de kerk binnenwaaien.  Koude handen 
geschud, warme woorden gesproken. Fijn om 
elkaar weer te zien!  
 

Dienst van de voorbereiding 
We worden welkom geheten 
door Arie Dol, ouderling van 
dienst. 
Het openingslied is Lied 67, 
vers 1 en 2. 

 

Dienst van 
de schriften 
Na het gebed 
zingen we Lied 
313 en wordt 
gelezen uit het Woord: Exodus 22: 20-26 en de 
Bergrede uit Mathéüs 5: 33-48.  
 
Overdenking 
Jezus staat in Zijn Joodse traditie en vernieuwt 

haar hier en daar. Dat zien 
we ook in de Bergrede. Hij 
borduurt hier voort op de 10 
geboden, die bij Hem een 
verrassende invulling krijgen.   
Zo worden de 10 geboden 
niet  een onuitvoerbare taak 
om moedeloos van te 
worden, maar een uitdaging 
die ons leven opschudt en 
opscherpt. Hoe gaan wij om 

met de mensen om ons heen? Hoe gaan wij om 
met vergeven, wraakgevoelens, je vijanden 
liefhebben?  

 
 
De Bergrede is het evangelie in een notendop, 
we hebben een leven lang nodig om hierop om te 
kauwen, het vorm te geven en erover na te 
denken. 
 

Elke ochtend, tussen het aandoen  
van zijn linker- en zijn rechterschoen 
trekt zijn hele leven even langs. 
Soms komt de rechterschoen er dan 
bijna niet meer van 
 
Judith Herzberg 
 

Dienst van het Delen   
Bloemen: 
De bloemen gaan als groet 
naar Joghum en Dine van der 
Woude. 
 
1e Collecte:  diaconie, CI voor 
Elske Posthumus. 
2e Collecte:  onderhoud 
gebouwen 
 

Betinking 
Afgelopen is week is 
overleden mevr.Aukje 
Roetman-Heidema, 
vriendin van dhr.Anne 

Soepboer.   
In deze 
dienst 
staan we samen met haar familie 
stil bij haar leven.  
Tot slot zingen we Lied 90: 1 en 
8. Ondertussen wordt een 
kaarsje in de kapel geplaatst.  
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Heenzending en Zegen 

Als 
slotlied 
zingen wij 
Lied 518: 
3 en 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierna 
worden we 
heen-
gezonden 
met de 
Zegen van 
de Heer.  
 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  W.de Boer-Romkema 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst:  Arie Dol 
2e ouderling:  Carla van der Graaf 
Diakenen: Hinke Meindertsma en  
                            Wiebren Jongbloed 

 
 


