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Snein  25 maaie 2008 

 
Oan it begjin 
Begon waard mei it sjongen fan Psalm 84: 1, 2 
en 3. “Hoe leaflik is jo hûs, o Hear....” 
 
Nei de groet, bemoediging en drompelbea 
waard it tiid foar de bernetsjinst. Ien bern wie 
dizze kear yn de tsjerke en woe graach nei de 
eigen tsjinst. De lantearne oan en sy gong 
tegearre nei Ypie Lindeboom nei harren tsjinst.  

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 15: 1-7 en 13-18. Dit gaat 
over het volk van Israël dat 
in de woestijn is en gaat 
klagen over het eten…. 
Vervolgens komen er 
kwakkels en is er iedere 
morgen manna.. 
 
As antwurd songen wy út Sjongend op Wei 
116. Mar dan mei in fertaling fan de predikant. 
“Myn hoeder is de Heare God, wat kom ik noch 
tekoart. Yn griene greiden bringt Hy my wêr ‘t 
my gjin ûnheil bart”. 
 
 

 
2e lezing: Johannes 10: 11-16. Dit gaat over de 
goede Herder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preek: De Hear is myn Hoeder is in fertroud fers. 
Net allinnich foar minsken fan tsjerke mar ek foar 
minsken die neat mei it leauwen hawwe. Hast 
elts kin it. It jout in beskermjend gefoel.  
Foar it leauwen is it goed om goed te hearren. It 
seit wat oer je sels tafertrouwe oan de Hear. Dat 
kin foar de takomst wêze. 
It ropt ek nostalgy op. ‘Froeger wie alles better..” 
Dan geane de gedachten út nei de folkstsjerke 
wer elts lid fan wie. Mar pas op. De sosjale druk 
wie grut en wat wie dan echt?  
Sa at ien sei: “Ik leaude net sels, mar ik waard 
leaud”. Sjoch de Israeliten... Doe die troch de 
woastyn trokken en it net sa goed gong waard 
werom sjoen en wie it ‘goed’ west yn Egypte wer 
sy weigienen omdat sy ûnderdrukt waarden... 
Wy hawwe de taak om hjir en no te libjen! Je 
meie tinke oan it ferliene en drome oer de 
takomst mar libje wol yn it hjir en no. Gjin 
foarwaarden stelle wêrtroch eat net troch gean 
kin.. Fetrouwen hawwe yn de minsken om je 
hinne. Dimmen sizze ‘hjir bin ik’ om ek te 
ûntfangen. Dyn plak ynnimme  yn de maatskippij 
en ferantwurding nimme foar dyn handeljen. Net 
sa as president Bush die alles nei syn han sette 
wol... 
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Wol troch sa no en dan efkes ôfstân te nimmen 
om neie wegen te sjen. Dan je plak wer yn te 
nimmen en mei te dwaan.  
  

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie. 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar de 
familie Sterrenburg. 
Truus Sterrenburg is onder 
behandeling voor een 
ernstige ziekte.  
Het bloemstuk was gemaakt 
door Gina Turkstra 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds A. Terlouw (Dronrijp) 
Organist:   Bram Postmus 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
 


