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Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst., Arie Dol heet ons 
welkom, in het bijzonder de gasten. 
Dominee Dijkstra neemt de leiding over en we 
zingen Ps. 98: 1 en 2 en na het gebed  vers 3 
Gebed  
Zingen Gez. 399: 1 en 6 
Wij loven U, o God belijden U als Heer. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: . Johannes 8: 31-36 
Tegen de Joden die in hem geloofden zei Hij: 
Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk 
mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en 
de waarheid zal u bevrijden. Zij: wij zijn 
nakomelingen van Abraham en we zijn nooit 
iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan 
zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus: Ik 
verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf 
van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor 
eeuwig in huis maar de Zoon blijft wel voor 
eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, 
zult u werkelijk vrij zijn. 
Zingen Gezang 402: 1 
2e lezing:   Johannes 14: 15-22 
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je 
zal zijn: De Geest van de waarheid. De Wereld 
kan hem niet ontvangen want ze ziet hem niet 
en kent hem niet. Jullie kennen hem wel want  
 
 

 
hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat 
jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie  
terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet 
meer zien, maar jullie zullen mij wel zien,want ik 
leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je 
begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij 
zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent 
en zich eraan houdt heeft mij lief.  
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 
mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend 
maken. Toen vroeg Judas aan Jezus: Waarom 
zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld 
bekend maken Heer? 
Zingen Gezang 435: 4 en 5 
Kom toch om de macht te breken 
 

Preek: 
Vraag de predikant “Wat was het laatste woord 
van de lezing?” Ja, opletten! (Hij keek zowel naar 
de ambtsdragers als naar de kerkgangers). Een  
antwoord van één van de kerkgangers “Heer”. 
Het thema van de preek is vrijheid. Ds. v raagt  
wie een spreekwoord met ‘vrij’ weet. Er komen 
een aantal reacties: Zo vrij als een vogel in de 
lucht. Vrijheid/blijheid;  Zo vrij als god in Frankrijk. 
Ds. voegt eraan toe: Zo vrij als een vis in het 
water. Vrij van zorgen.  Ds. herhaalt een deel van 
de 1e schriftlezing: De joden zeggen dat zij toch 
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vrij zijn omdat zij nakomelingen van Abraham 
zijn. Maar Jezus antwoordt dat iedereen die 
zondigt eraan verslaafd raakt.  
Wat is zonde: Een kop en schotel laten vallen, 
een antiek k.&s. laten vallen: ‘doodzonde’; 
verslaafd raken, hebzucht, pesten. Maar iets is 
zonde waarmee we de naaste te kort doen. Van 
kwaad tot erger: groot (oorlog)  klein (in 
privésfeer), zinloos geweld.  
Doel is het goede gaan bedenken en uitvoeren,  
(De geest is gewillig maar het vlees is zwak.) 
Vrij te zijn voor het goede. Echt vrij zijn om te 
leven met God en de naaste. In 2 Cor. 3 staat 
dat met de Heer de Geest bedoeld wordt.  
Ga beter denken en handelen. Alleen door de 
Heilige Geest kunnen we bevrijd worden. ’n 
Proces van vernieuwing. Alleen dat moeten wij 
willen. Als voorbeeld noemt ds. Dijkstra het 
advies of raad van een (huis)arts opvolgen. Het 
is nodig om de opdrachten van Jezus te 
gehoorzamen, een heilzaam genezingsproces. 
Het innerlijk bestaan wordt dag op dag 
vernieuwd, daarvoor vieren wij Pinksteren. Hoe 
meer wij ons laten beïnvloeden, des te meer 
worden wij vrij. Kunnen wij voorleven en 
doorgeven: Vrijheid – blijheid. Amen. 
Zingen: Gezang 305 
Waar god de Heer zijn schreden zet 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending (project Brazilië) 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
en een gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
  
Slotzang: Gezang 330  
Heb dank, o God van alle leven 

 

Bloemen 
De bloemen gaan naar Ds. P. Dijkstra Grou. 
  
Het bloemstuk is gemaakt door Gina Turkstra 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  P.Dijkstra (Grou) 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol  
Diakenen:         Gjalt Lindeboom en  
                         Tjitske Visser 
Kinderdienst:    Geen kindernevendienst. 
 


