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Zondag  6 april 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
Hierbij past het favoriete 
lied van Sake Mink.  
Dit is uit Samen op Weg 
189. “Kijk eens om je heen, 
kijk eens om je heen. Geef 
elkaar een hand je bent 
niet alleen. Samen 
spelen… ”. Sake vertelt dat hij natuurlijk als 
meester op de school gevraagd werd om in de 
poëzie albums te schrijven. Daar stond al veel 
versjes in maar hij zocht één met wat meer 
betekenis. Dit versje is heel geschikt. Het gaat 
over samen spelen, d.i. samen leren en 
groeien. Twee coupletten pasten niet op een 
bladzijde. Daarom koos Sake vaak voor het 2e 
couplet. Als hij het dan terug gaf konden de 
kinderen al vertellen dat het vast ging over het 
samen spelen… 

 
Dienst van de schriften 
Lezing: Johannnes 21 vers 1 –14.  
Petrus gaat met nog een aantal discipelen 
vissen op het meer van 
Tiberias. De hele nacht 
vangen ze niets. De 
volgende ochtend komen 
ze bij de kust en zien 
iemand staan die vraagt of 
ze wat te eten hebben. Nee. Dan vraagt Jezus 
om het net aan de andere kant, stuurboord, uit 
te gooien. Het net zit vol met vis. Petrus stapt 
uit de boot en gaat naar de kant. Daar staat 
Jezus en er is een vuurtje met vissen en brood.  
 
In de preek gaat Ds.Wagenaar in op de onrust 
die er is in de maatschappij. De film van 
Wilders, de actie van Verdonk. Mensen zijn 
onrustig terwijl we hier gelet op de welvaart 

geen reden toe hebben. Eén miljoen mensen in 
Nederland is aan de antidepressiva….  
Petrus was ook onrustig.  Hij zegt simpel: “Ik ga 
vissen”. Hij gaat de zee op. De zee die staat voor 
bedreiging, de slechte dingen… en er wordt niets 
gevangen. Tot die man op de wal vraagt om iets 
te eten en het antwoord moet zijn dat er niets is. 
Als het net dan aan de andere kant wordt 
uitgegooid zit het vol vis. Soms moet je het over 
een andere boeg gooien. Petrus doet zijn kleed 
omhoog en stapt uit de boot, hij gaat door het 
water, naar de kant. En komt hij aan de kant dan 
is er al vis en brood…..  
Jezus laat zien dat je het ook over een ander 
boeg kunt gooien en je hem kunt vertrouwen 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed en 
het Onze Vader… 
Er wordt gebeden voor de nood van de wereld en 
de eigen nood. Er wordt in wisselzang tussen 
predikant en gemeente gevraagd aan de Heer 
om ontferming.  
  

Overlijden 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Sine 
de Vries.  Jarenlang lid van onze kerk en 
overleden te Leeuwarden. De begrafenis heeft 
plaats gevonden op 3 april te Wirdum. We staan 
hier enige tijd bij stil. 
 

Favoriete lied 
Gerrit en Pytsje Wijnsma hebben als favoriete 
lied gezang 218. Namens hen vertelt Elly Visser 
dat het hen zo aanspreekt omdat het een 
prachtig melodie is, het gaat over de overwinning 
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van de dood, het herschapen worden en het 
geeft troost.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar Foekje Wolters   Het 
bloemstuk was gemaakt door Loeky van Lune. 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
 


