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Stoarm..... 

Dizze moarn 
is der in waar-
alarm útgien. 
De minsken 
wurde 
advisearre om 
binnen te 
bliuwen.  
Mar 

tsjerkegongers litte 
harren de kâns net 
foarbygean om dôchs 
nei tsjerke ta te 
gean...  In tsjerke 
wêrfan it paad dôchs 
sniefrij makke waard 
foar safier dat woe...  

 
Dienst van de voorbereiding 
De âlderling fan tsjinst hjit ús fan herte wolkom.   
Hy sprekt syn wurdearring út foar dûmny 
Bloemink dy’t it waar-alarm ‘yn ‘e wyn slein’ hat 
en hjir dôchs is. Wy binne der wiis mei.  
 
Wy sjonge Psalm 66: 1 en 7:  

Breek uit in jubelzangen… 
 
De predikant gaat voor in het gebed om 
ontferming. Wij antwoorden met het zingen van 
een kyrie lied. Psalm 119 vers 64. 
 
Vervolgens wordt Deuteronomium 10: 1-4 
gelezen. De 10 geboden. 
Daarop zingen wij het gloriealied Gezang 10 
vers 1 en 4.  

Laat ons nu vrolijk zingen 
 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing:. Jesaja 49 
ver 3, 5 en 6. Een 
profetie dat God niet 
alleen nu maar ook 
in de toekomst tot 
alle einden van de 
aarde zal heersen.  
2e lezing: Johannes 
1 vers 29-34.  
Jezus komt naar 
Johannes en die getuigd over Jezus als de zoon 
van God. Hij wist dit omdat de Geest als een duif 
op hem neerdaalde en de Geest bleef daar 
rusten.  
 
Preek: 
Okke Jager heeft geschreven over Johannes de 
Doper. Dopen was zijn lust en zijn leven. Maar 
uiteindelijk was dat niet waar het om ging. Hij 
voelde dat het niet voldoende was. Dopen met de 
Geest was het uiteindelijke doel waar het om 
ging.  
De predikant haalt een voorbeeld aan uit 
Tsjetsjenië. In een reportage liet men zien hoe 
een jongen Russische militair als krijggevangene 
verblijft in een gezin in Tsjetsjenië.  
Jesaja spreekt de mensen moed in, in een tijd 
van oorlog en ellende. In een tijd dat mensen in 
de put zitten.  
Dan is er nog altijd dat lijntje naar God.  
Als je in de put zit zie je geen perspectief. Je kunt 
dat niet zien. Dan is het belangrijk om dat lijntje 
te houden met degene die boven aan de put 
staat. Kom je uit de put dan zie je weer je verre 
omgeving, je perspectief. In de put zie je alleen je 
eigen directe omgeving.  
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Hoe herken je Jezus? Is dat niet vaak 
naderhand… Door de Geest spreekt God ons 
aan en laat God zich zien.  
Johannes wist het.  
Jezus geeft als loon dat je als dienaar van hem 
de wereld in gaat.  
Zonde is als je niet in vrede leeft, niet als 
mensen onder elkaar, niet in vrede wilt leven, 
niet het lef hebt als mens in deze wereld te 
staan. 
Mensen mogen tot hun recht komen. Je mag 
met lef leven!! 
 
We zingen Gezang 477 vers 1: 

Geest van hierboven, leer ons geloven… 
 

Dienst van 
het Delen 
1e Collecte: 
Diaconie.  
2e Collecte: 
Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed wordt gedankt dat we bij elkaar 
mogen komen. Dat is niet overal normaal. Dat 
we deel uitmaken van een gemeenschap die 
zich verbonden voelt in de doop, het leven en 
de dood. 
We bidden voor de mensen die in de put zitten 
en dat het lijntje naar buiten blijft bestaan.  
  

Bloemen  
De bloemen gingen naar: 
Adrie Vroom.  
  
Het bloemstuk was gemaakt 
door Lies de Jong    
Zondag 10 januari 2010, de 
doopzondag Titus 3 : 1 – 7.  
Het bloemstuk is gemaakt 
n.a.v. vers 5b, 6 en 7. Hij heeft 
ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de 

vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die 
hij door Jezus Christus, onze redder rijkelijk 
over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door 
genade als rechtvaardigen aangenomen en 
krijgen wij deel aan het eeuwige leven waarop 
wij hopen.   

 
De uitleg bij de bloemen de witte en rode 
amarillis staan voor Vader, Zoon en Heilige 
Geest (rood). De dode stronk met daaromheen 
de zuidewindlelie is het teken van het nieuwe 
leven de zuiverheid. En dan de schelp als teken 
voor het doopwater. 
 

Zegen en heenzending  
We zingen als slotlied 
gezang 323 vers 6 en 
8. 
Met de zegen worden 
we heengezonden. 
Sommigen deden dat 
op laarzen…  
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Bloemink uit Beetgum.  
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
2e ouderling: Janke Riemersma. 
Diakenen: Hinke Meindertsma en  

Gjalt Lindeboom 
 


