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Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons 
welkom. Het 
openingslied is Ps. 
89, vers 1: ” Ik zal 
zo lang ik leef 
bezingen in mijn 
lied des Heren 
milde gunst, het 

werk aan ons geschied.” 
 

Dienst van het Woord 
In het gebed rond de opening van de Bijbel 
vragen wij of God ons wil openstellen voor zijn 
Woord, in de wetenschap dat op dit moment 
overal op aarde de Bijbel wordt open geslagen. 
 
De lezing is uit Handelingen 18:1-17: :Paulus in 
Korinte, gevolgd door het zingen van Gez. 114: 
1,2 en 3: “Ik zag een nieuwe hemel zich 
verheffen.” 
 
Preek  
We gaan terug naar de tijd dat er nog geen kerk 

was. Een volk 
trok door de 
woestijn, 
ontleende zijn 
identiteit aan de 
Heer. De eerste 
gemeente 
ontstond in 
Jeruzalem, daar 
werden de grote 
daden van God 
verkondigd in 

ieders taal. Die eerste gemeente, dat was wat. 
Er was grote eendracht, men had alles 
gemeenschappelijk. Er kwamen meer 
gemeenten, denk aan Rome, Korinte, Efeze. In  

 
 
Jeruzalem waren alleen Joden lid van de 
gemeente, in andere gemeenten waren het 
Joden en niet-Joden. Wij (de niet-Joden) zijn erbij 
gekomen, bij het volk Israël. Dat was dus ook het 
geval in die andere vroegere gemeenten zoals 
Korinte. Uit de brieven van Paulus krijgen we een 
indruk van hoe het daar aan toe ging. De Joden 
van toen zagen eigenlijk een beetje neer op de 
niet-Joden; ze beschouwden hen als 
tweederangs gemeenteleden. In zijn brieven 
vraagt Paulus om daar wat aan te doen. Hij zegt 
dan dat Jezus de Messias is. De vraag is 
natuurlijk wat de Joden in Korinte hadden 
meegekregen van de gebeurtenissen een paar 
jaar daarvoor in Jeruzalem. En hoewel er 
ongetwijfeld wel wat nieuws over die gebeurtenis 
uit Jeruzalem naar Korinte zal zijn doorgesijpeld, 
ging de uitspraak van Paulus de Joden in Korinte 
veel te ver. Volgens Paulus kon het enkel leven 
vanuit de Wet niet meer. Hij zegt dat hij dat zelf 
ook heeft gedaan maar voegt eraan toe dat de 
Wet is gebruikt om Jezus uit de weg te ruimen. 
Daarom zegt Paulus tegen de Joden in Korinte 
“Je moeten de niet-Joden aanvaarden als 
volwaardige gemeenteleden. Net als Jezus 
moeten jullie je meer dienstbaar en open 
opstellen. Wie zo gelooft en leeft, werkt aan het 
heil van Israël. De toegang door de Poort is door 
het geloof en niet door werken. De Joden in 
Korinte bleken grote moeite te hebben met die 
opvatting. Ze sleepten Paulus zelfs voor de 
rechter. Uit het gelezen Bijbelgedeelte blijkt 
echter dat er in die tijd ook wijze bestuurders 
waren. Gallio, de man 
die het in Korinte voor 
het zeggen had, wees 
de eisen van de Joden 
resoluut van de hand.  
 

Orgelspel 
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Na de verkondiging is er kort orgelspel.  
Daarna zingen we van Gez. 27 de verzen 1,2 3 
en 4: “De Heer richt op zijn berg een maaltijd 
aan”. 
 

Dienst van het Delen 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk. 

 
 
 
 
 

 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van 
onze gemeente 
naar mevrouw 
Hiemstra aan de 
Greate Buorren. 
 
Het bloemstuk is 
gemaakt door 
Griet Talsma. 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 Na het dankgebed en de voorbeden bidden we 
gezamenlijk het Us Heit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. D. Lof uit  
   Leeuwarden 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:     Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
2e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen: Tjitske Visser, Hinke 

Meindertsma 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 


