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Dienst van de voorbereiding 

Na de 
begroeting 
hebben we 
het eerste 
vers van 
Psalm 42 
gezongen. 
 
 

 

Dienst van de schriften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1e lezing: Genesis 18: 16 - 33 
2e lezing: Matheus 6: 5-15 
 
Preek: "Al wer bidde", was het thema van de 
preek, de vierde in de reeks over de duiding 
van de verschillende onderdelen in de dienst. 
In de "normale" diensten onderscheiden we 3 
centrale momenten van gebed: 
Aan het begin: het drempelgebed en het kyrie 
(smeekgebed)- bedoeld om stil te worden voor 
God 
Voorafgaand aan lezingen en preek vragen we 
verlichting met de Heilige Geest, we vragen om 
onze geest aan te raken en ons te openen voor 
Gods woord. 
Na de preek gaan we ons voorbereiden op de  
"terugkeer" naar het dagelijkse leven, we 
danken, doen voorbede voor onze noden en 

zorgen, zijn stil en spreken de woorden van het 
Onze Vader.. 
In de tekst van Matheus wordt gezegd dat God al 
lang weet wat onze noden zijn en dat het niet 
gaat om de meeste en mooiste woorden in het 
gebed, maar dat je bidt met je hart. 
De vraag die dat oproept is waarom moet je dan 
nog bidden, God weet het immers al. 
Hierop kan geantwoord worden vanuit 2 
perspectieven: 
Het eerste perspectief ziet God als de almachtige 
beslisser, een soort scheidsrechter die beslist 
welk gebed gehonoreerd wordt. 
Het tweede perspectief gaat uit van God als de 
zon, God is er altijd, ook al zien wij soms wolken 
en donkere nachten, God is er altijd voor ons. 
Het ritueel van bidden is meer bedoeld voor 
onszelf, klaar maken voor verandering, dan voor 
God, gebeden zijn bedoeld om de lucht te klaren, 
nader tot God te komen. Een beeld dat hier goed 
bij past is de tekst uit gezang 324 vers 2:  "Voor 
een gesloten hart blijft de hemel dicht." 
 

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

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
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 Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Frans de Jong 
aan de Bredyk.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Etje 
Posthuma. 
 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar.  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Wiebe Brouwer en Johannes 

Koornstra 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
2e ouderling: Geartsje van der Meer 
Diakenen:  Tjitske Visser en Gjalt 

Lindeboom 
 


