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Dienst van de voorbereiding 
Openingslied Ps.122:1,2 
Ds.Francien van Keulen gaat deze dienst voor. 
Zij verwelkomt iedereen en is blij zoveel 
bekende gezichten te ontdekken, maar ook 
nieuwe! Ze is dan al ruim 20 jaar uit deze 
gemeente, ze vindt het altijd fijn weer even 
terug te zijn. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Ps.138, we zingen 
vers 1, hierna wordt er 
gelezen uit Ps. 138 en 
afsluitend zingen we vers 4 
2e lezing: Mattheus 16: 21-27 
Aansluitend zingen we Gez.484: 1,3 en 4, wat 
bij de laatste lezing past. 
 
Preek: De vakantieperiode is weer voorbij, dat 
was een tijd van genieten. Als we kunnen 
genieten, ontdekken we dat het leven de moeite 
waard is. Het goede leven is als hemels geluk. 
Maar dit is niet realistisch. Een ieder worstelt 
ook met zorgen en verdriet. 
Jezus is die weg ook voor ons gegaan. De weg 
naar Jeruzalem was zwaar. En voor ons niet 
voor te stellen. Petrus kon zich dat niet voor 
stellen, dat zou niet gebeuren. Maar het leven 
is niet alleen genieten! Genieten alleen is 
armzalig, dat is onder Gods niveau. Het leven 
blijft een worsteling, je kunt er niet omheen. 
Jezus zegt:”Want ieder die zijn leven wil 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij, zal het 
behouden”. 
 

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

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er is dankgebed aangevraagd voor Wiebren en 
Linda Jongbloed, zij waren deze week 25 jaar 
getrouwd. Het bijzondere hierbij is dat Ds. Van 
Keulen destijds hun huwelijk heeft mogen 
inzegenen. 
  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: Mw.Hiemstra-Algra 
Greatte Buorren 12 te Wirdum  
Het bloemstuk was gemaakt door Lies de Jong.    
 

Volgende zondag startzondag 
Op 28 september is de 
startzondag. De kinderen van de 
kinderdienst hebben gewerkt aan 
het project van de Schepping… We 
kijken vast even vooruit…. 

 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:       Ds. F. van Keulen  
Organist:   Elske Postumus 
Koster:    Jannie Smid 
Ouderling van dienst:  Koosje Reitsma 
 


