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Dienst van de voorbereiding 
Na votum en groet is gelezen Johannes 10, 
vers 1-18. Daarin wordt gesproken over het 
gebod tot de liefde. Jezus zegt: Heb elkaar lief 
zoals ik jullie lief heb. Dat is ook de grote 
opdracht: “Heb elkaar lief”. 
Als antwoord is gezongen gezang 62 de verzen 
2, 3 en 4.  
 
In het gebed om de Heilige Geest is gevraagd 
om ons bij te staan bij het doorvertellen en 
uitvoeren van Gods geboden.  
 

Kinderdienst 
De vakanties zijn voorbij en deze keer waren er 
weer meer kinderen in de kerk. Nadat de 
voorgangster het licht en de Bijbel had 
uitgedeeld vertrokken ze naar de Fikarij.  
 

Dienst van de schriften 
1e lezing:  Genesis 1 vers 3 –18. Dit is het 
verhaal van de schepping van de mens. God 
schiep de mens naar zijn beeld en gaf hem 

heerschappij over de 
aarde en alles wat 
daar op leeft.  

2e lezing: Mattëus 11 vers 25-30. Hier legt Jezus  
 
uit dat hij verteld wat God wil dat de mensen 
weten.  
 
Preek: De voorganger vertelt dat ze welkom werd 
geheten toen ze hier bij de kerk kwam. Dat geeft 
een goed gevoel. Een gevoel dat je krijgt als je 
welkom en je geaccepteerd weet.  
Bijzonder is dat in de lezing bij de schepping van 
de mens staat: “En God sprak….”. Als denken 
overgaat in spreken maak je bekend wat je 
denkt. Daarmee maakt Jezus bekend dat hij de 
mens maakt. Dat betekent dat wij welkom zijn.  
 
Dat welkom gaat heel ver. De liefde van God 
voor die mensen gaat zelfs zo ver dat hij zijn 
zoon daarvoor heeft laten sterven. Een liefde die 
eigenlijk niet te omvatten is.  
 
Bijzonder is ook dat de mens mag heersen over 
de aarde en wat daarop leeft. In deze tijd valt dat 
nog niet mee als je ziet wat er met het milieu 
gebeurd. En toch is het  goed dat het zo ging. De 
mens blijft wel zijn verantwoordelijkheid houden.  
Nergens staat dat de mens een andere mens 
moet overheersen. Dit gebeurd jammer genoeg 
wel. Dat maakt ook dat het best lastig is. En toch 
kunnen wij daar zeker onze rol in spelen. Dat 
wordt ook van ons verwacht. 
 
Als derde markant punt wordt benoemd dat wij 
door Jezus worden gezegend. Daardoor weet je 
dat wij ook de beschikking krijgen over de 
middelen om de aarde goed te beheren. Wij zijn 
toegerust om het te doen. En van ons wordt 
verwacht dat we daar uitvoering aan geven.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
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Bloemen 
De bloemen gingen 
naar:  Jannie 
Halbertsma –
Veenstra aan de 
Bredyk in Wirdum 
Het bloemstuk was 
gemaakt door: Loeky 
van Lune 
 
 

 
 
En soms gebeurd het dat 
er even wat mis gaat met 
het geluid. Dan komt 
onze koster in actie. Van 
haar vaste plaats komt ze 
de voorganger assisteren 
om daarna weer terug te 
gaan naar haar plaats…. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Medewerkers 
Voorganger: Mevr. Brandwijk-de Vries (Dronrijp) 
Organist:   Elske Posthuma 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne de Haan 
 


