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Tsjinst fan de tarieding.  
De âlderling fan tsjinst, Janny Veenstra, hjit elts 
fan herte wolkom. Dominee Wagenaar giet 
fierder foar. Wy sjonge SOW 137: ‘God vol 
vergeven, wees ons genadig’.  

It gebed om ûntferming is yn dichtfoarm en 
wurd ôfsletten mei it sjongen fan “Heer ontferm 
U, Heer ontferm U” yn wikselsang tusken 
foargonger en gemeente.   
 
Wy sjonge Gezang 400: 1,9, 12: “Almachtige 
verheven Heer, Halleluja!” 

 
Tsjinst fan de skriften.  
Stien At de foargonger op de preekstoel komt 
fynt hy in âlde stien. Derop in papier mei: 
Wurdum. Derby in prachtich gedicht fan Fedde 

Schurer. In 
ferrassing. De stien is 
ornearre foar it 
projekt foar it 
oprjochtsten fan in 
Frysk kleaster.  
 

Lêzing:  Psalm 32: Hierin wordt verteld dat de 
mens die eerlijk is gelukkig is. Beken je zonden 
aan de Heer….  
Mattheus 6 fers 14/15. Dit folget op it ‘Ús Heit”.  
“Want als jullie anderen hun misstappen 
vergeven, zal de Vader jullie misstappen 
vergeven. Maar als je de anderen niet vergeeft, 
zal Hij jullie evenmin vergeven”.  

 
Bern  
Der geane 5 
bern nei de 
kinderneven 
tsjinst. Sy 
komme letter 
werom want 
sy hawwe it 
smoardrok 
mei it meitsjen 
fan de bisten yn de Arke.  
 
Preek: 
It giet dus oer ferjouwing. It ferhaal fan de tsjerke. 
De ‘core-business’ fan de tsjerke. Bychte is al 
ieuwen bekend. Psalm 32 seit ek dat je bekenne. 
Dat je tajouwe. Sizze wat ús dwers sit. 
Misstannen kostje in protte enerzjy.  Der is al 
earder oer preke; ‘Zolang ik zweeg teerden mijn 
botten weg. Mijn kracht smolt weg als in de 
zomerhitte’.  
 
Krektlyn kaam Ferdy E. te ferstjerren. De 
moardner fan Gerrit Jan Hein. Yn 2005 hat Hank 
Hein (de frou fan Gerrit Jan) in brief stjoerd. Sy 
ferjoech him wat hy dien hie. No stjoerde sy in 
kondoleânsebrief nei de widdo fan Ferdy E.  
Dat kin as ferried oan har fermoarde man 
besjoen wurde.  
De fraach kin ek by ús dellein wurde. Wat docht 
dit mei ús? 
 
Wat beweegde Hank Hein? Sy ferjoech net de 
die sels.  Der wie ek net frege om ferjouwing. Sy 
die it foar harsels. Sy bliuw mei de lulkheid en 
kweadens om rinnen. Der kinne je oan stikken at 
je der yn hingjen bliuwe. Net ûnbegryplik. Mar 
mei it ferjaan hie sy it probleem by de oar lein. Sy 
skriuwt: ‘Toen ik dat deed gebeurde er een 
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wonder. Er vond heling plaats van geest en 
lichaam. Ik kon het loslaten”.  
 
Dat giet fansels net samar. En dochs.... Hoe 
dogge wy dat? Bliuwt wat ús oandien is ek ús 
libben bepalen?  
Jezus jout faak ferjouwing. En it gebed fan Him 
seit dat ek: “En vergeef ons onze schuld zoals 
wij vergeven onze schuldenaren”.  
Best yngewikkeld. Want wy moatte dus ek 
ferjaan foardat Jezus ús ferjaan kin. Want wat 
in oar ús oan docht dogge wy faaks sels ek.  
Mevrouw Hein ropt wat op fan it evangeelje.  
Ús fijannen moatte wy leaf hawwe... sadat wy 
net yn de netten hingjen bliuwe fan it 
slachtofferskip, fan de wraak en wrok.  
Dan kinne wy libje mei de minsken om ús hinne 
en mei ús sels.  
 

Tankgebed en foarbede 
Der wurd ûnder oaren bidden foar de bern die 
wer nei skoalle geane en foar de masters en 
juffen die de bern wer ûnderwize geane.  
 

Tsjinst fan it dielen.  
1e Kollekte: Diakonei 
2e Kollekte: Tsjerke.  
 

SLOTLIED 
Wy sjonge SOW 218.  
“Tusken rein en sinne mocht ik wer opnij 
begjinne...” 

 
En fansels wiene der nei de tsjinst  
fragen  oer wa’t dy stien no op de preekstoel 
lein hie...  

Blommen  
De blommen gongen nei 
Akke van der Woude. 
  
It blomstik makke troch: 
Lies de Jong.  
 
 

Meiwurkers 
Foargonger:  Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer en Jannie      
                           Lindeman. 
Âlderling van tsjinst: Janny Veenstra  
Diakenen:         Gjalt Lindeboom en Frieda 
                         Wijbrandi. . 
Bernetsjinst:     Geartsje van der Meer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De koster praat noch efkes nei..  


