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Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons 
allemaal welkom. 
In het bijzonder 
worden welkom 
geheten de 
luisteraars van 
Radio Mercurius.  
 
We zingen Psalm 
100 vers 1 en 2.  
 

Daarna volgt het gebed voor de nood van de 
wereld en onszelf. Dit doen wij door het zingen 

van SOW 139. 
De voorganger 
zingt het eerste 
en laatste vers 
van het lied. 
“Laat ons 
bidden uit gemis 
tot de God die 
liefde is”. 
 

Daarna volgt het glorialied, gezang 21 vers 1, 5 

en 7. “Alles wat adem heeft love de Here”.   
 
Voor het openen van de schriften wordt 
gebeden om Gods geest. Dat wy ús iepenstelle 
foar de Geast en God wurdt frege om dy te 
stjoeren en dat de Geast ús oanreitsje mei.  
 

 
Dienst van de schriften 
Het thema van de dienst is muziek en liederen in 
de dienst.  
1e lezing: 2 Samuël 6. De ark wurd ophelle en 
Kening David is der tige blier om. Mei 30.000 
man giet hy op de ark ta. Der wurdt op tige protte 
muzykynstruminten spile. Nei elke seis stappen 
wurdt in bolle en opweide keal offere. David 
dûnset útbannich mei allinnich in doek om de 
muddel. It folk kriget bôle, dadels en resinen. Syn 
dochter fynt it neat. Sa soe in Kening him net 
sjen litte moatte. David seit dan dat hy net foar de 
minsken mar foar God dûnset.  
 
Fedde Schurer hat hjir in prachtich liet oer 
makke. Mei pianobegelieding wurdt dat lêzen. 
  
2e lezing: Openbaringen 7. Jehannes hat in 
fisioen en sjocht yn de himmel. Hy sjocht it Laam 
yn it midden. Ingels steane by de troan. En in 
ûnbidich grutte minskenmassa earet God by dei 
en nacht. Elts yn har eigen taal. It Lam sil harren 
weidzje en de triennen ôffege.  
 
Preek: Dit is de vijfde preek uit een serie van zes 
preken over de kerkdienst. Nu gaat het over de 
liederen en de muziek in de dienst.  
Een godsdienst zonder zang en muziek is niet 
voor te stellen. Het is een trend in de 
geschiedenis. Muziek en zingen hoort in de 
samenleving. Ek by it doarpsfeest dat yn 
Wytgaard en dit wykein yn Wurdum wie... de 
earen piipje der noch fan..  
En muziek is belangrijk want het drukt emoties uit 
als lof, frustratie, woede.. en het doorbreekt de 
stilte. Ook de binding die het brengt door samen 
te zingen is van belang. In onze traditie werd te 
vaak aan het hoofd gedacht. Met muziek brengt 
je het gevoel naar boven.  
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Een belangrijk liedboek staat in de Bijbel; de 
Psalmen. En in het oude testament gaat het 

vaak over zingen en dansen.  
In de Evangeliën treffen we dat minder aan. Bij 
het laatste avondmaal wordt aangeven dat er 
een loflied werd gezongen.  
David danste uit blijdschap dat God terug keert. 
Hij danst als een dolle en iedere zes passen is 
er dat offer. Misschien was hier sprake van een 
religieuze extase. Maar het gaat om de passie 
voor de Heer.  
Het beeld in Openbaringen heeft een andere 
context. Hier gaat het om de mensen die vanuit 
de ballingschap komen. Mensen die verdrukt 
werden. Iedereen die hier is wordt door God 
behoed. Een onafzienbare menigte uit alle 
volken en stammen. Wat een grote diversiteit! 
Met elkaar roepen ze God lof toe  met passie 
en enthousiasme.  
De traditie in onze kerk om te zingen en muziek 
te maken komt van na de reformatie. Toen zijn 
de psalmen berijmd en op muziek gezet. Eerst 
werd gezongen zonder muziek maar met een 
voorzanger. Pas 200 tot 250 jaar geleden kwam 
er een orgel.  
Het gevaar in deze tijd kan zijn dat we te veel 
aan oude vormen uit eerdere tijden vasthouden.  
We zijn mee vergroeid. Er is nu orgel, piano, 
koor, brassband, we zingen uit Samen op Weg, 
Tuskentiiden etc. Maar blijven we niet te veel 
tegen het verleden aan leunen? Sluiten wij nog 
wel aan bij de huidige en toekomstige 
generatie?  
We zullen moeten blijven nadenken over: 

1. Diversiteit. In mensen en muziek.  
2. Vormen en liederen die aansluiten bij 

deze tijd.  
De emotie hoort bij het geloof ook in deze tijd.  
David toonde enthousiasme en passie. Blijven 
wij ook in deze tijd Gods lof zingen met hart en 
ziel? 
We zingen Psalm 150:  

“Looft God looft Hem overal”.  

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 

2e Collecte: de kerkgebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt voorbede gedaan voor Ben Nauta, 
Loeki van Lune, Johan van Leeuwen, Cees 
Verbeek en Frans de Jong.  

  

 
Bloemen 

De 
bloemen 
gingen 
naar 
Johannes 
Duhoux. 
Met bijna 
80 jaar 
heeft hij 

van vrijdag op 
zaterdag de 
Kennedymars    (80 
km) gelopen. Een 
geweldige prestatie. 
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door:   
Neeltje Hellinga.  

 
 
 
Heenzending en 
Zegen 
Na het uitspreken van de zegen beAMEN wij die 
driemaal.  
 

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

Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst:  Geartsje van der Meer. 
2e ouderling:  Anne de Haan. 
Diakenen:  Hinke Meindertsma en  
   Tjitske Visser.   


