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Dienst van de voorbereiding 
Er is gebeden voor de nood van de wereld en 
voor ons zelf. Het gebed is afgesloten door het 
zingen van Ps. 95 vers 1 en 3; “Steek nu voor 
God de loftrompet..” 
 

KINDERNEVENDIENST 
De kinderen kwamen naar voren en kregen 
mee het licht, de Bijbel maar deze keer ook een 
heel brood. Vandaag vieren wij de maaltijd van 
de Heer en dan deel je brood en wijn. Dit brood 
is nog heel… de vraag aan de kinderen is of zij 
het brood opdelen zodat het uitgedeeld kan 
worden. Met brood, de Bijbel en het licht 

vertrekken de kinderen terwijl op het orgel 
wordt gespeeld: ‘Heb je wel gehoord van de 
zeven de zeven…..” 

 
Dienst van de schriften 
Lezing:  De lezing is uit Mattheus. Johannes de 
Doper is net vermoord en dat is bekend 
geworden en geeft veel dreiging. Jezus zoekt 
de eenzaamheid maar als hij van boord komt 
blijkt hij te worden opgewacht door heel veel 
mensen. Hij wordt met ontferming bewogen en 
geneest zieken en geeft uitleg. Aan het eind  

 
van de dag wijzen de leerlingen hem op de plaats 
waar ze zijn. Geen plaats om de nacht door te 
brengen. Hun oplossing is om de mensen weg te 
sturen om plaats voor de nacht te vinden en eten 
te regelen.  
Jezus vraagt hen om de mensen eten te geven. 
De leerlingen vertellen dat er geen eten is…. of.. 
nou ja.. 5 broden en 2 vissen. Jezus laat dat 
brengen, deelt het en alle mensen krijgen te eten. 
Uiteindelijk blijven er nog 12 manden vol over. 
Mattheus besluit door te vermelden dat het 5000 
man waren, vrouwen en kinderen niet meegeteld.  
 
 
Preek: Der wurdt yngong op de driigjende tiid dy 
it wie. Johannes fermoarde op in feest bij 
Herodes. Jezus siket dan faak de iensumens op 
om ta himsels te kommen. Ek dizze kear mar as 
hy út de boat komt is der diy hiele mannichte 
minsken.... 
As it jûn wurdt wurde de feinten ûngerêst. Dy 
minsken moatte wol plak hawwe. Sy stelle út om 
de minsken fuort te stjoeren. En dan keart Jezus 
it om. Hy stjoert de minsken just net fuort. Hy lit 
se bliuwe. En de feinten seit hy om foar iten te 
soargjen. Die sizze dat der gjin iten is. No ja... 
der binne 5 bôlen en 2 fisken.... En dan krijt 
dôchs elts sêd.   
Is dat yn de praktyk ek net sa? Dat as je diele der 
faaks noch oer bliuwt. Sjoch mar bij it iten... komt 
der ûnferwachte noch immen iten dan bliuwt der 
doch faak wat oer.  
En wat in tsjinstelling is it hjir. Twa feesten. In 
feest by Herodes dat út 
de han rint en wêr’t 
Johannes de Doper 
fermoarde wurdt. En it 
feest bij Jezus wêr’t it 
iten dield wurdt en elts 
sêd kriget.  
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Mar ús predikant seit dat ien sin him dwers sit 
by Mattheus.... of wy dat ek hawwe. Yn tsjerke 
is in gemeentelid dy seit dat it grif dy sin is dat 
der 5000 mannen wiene, froulju en bern net 
meiteld.  
Dit klinkt raar want Jezus lit ommers elts 
meitelle. Bern hearre der just bei. Dat kin 
betsjutte dat Mattheus werom falt yn de 
skieding tusken mannen en froulju/bern of dat 
hy ta útdrukking bringe wol dat der in tige protte 
minsken wiene en dat der allinnich al 5000 
mannen wiene. Dit om útdrukking te jaan oan it 
ûnbidige tal minsken dat der wie.  
Hoe sit dit bij ús? Telt bij ús ek elts mei?? 
China docht it foarkommen of dat eltse Sjinees 
enthousiast is foar de olympyske striid. Mar is 
dat wol sa?  
En omdat elts der bij heart is de bern frege om 
hjoed de bôle ree te meitsjen foar it Miel fan de 
Hear.  
 

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

Maaltijd van 
Heer 
De kinderen 
brengen samen 
met de diakenen 
brood en wijn 
binnen. Vervolgens 
vieren we met 
elkaar de maaltijd 
van de Heer.  
 
De voorganger en gemeente zingen SOW 129: 
“Die naar menselijke gewoonte…. “ 

 

  

 
 
Bloemen 
De bloemen gaan deze zondag 
naar Aan en Gatske Jongbloed 
in Wytgaard.  
 
Het bloemstuk was gemaakt 
door:   Fokje Tolsma.  
 
 

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


