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Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons welkom. 
Daarna zingen wij Psalm 19, de  
verzen 1 en 2: 
De hemel roemt den Heer, het fundament geeft eer, 

 Hem, die ’t heelal volbracht 
De dag spreekt tot de dag van wat zijn hand vermag 
 de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, toch wordt alom 
gehoord 
 een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, maar overal verluidt 
 hetgeen zij openbaren. 

 

Gebed om ontferming 
Deze week wordt herdacht dat 15 jaar geleden 

duizenden moslimmannen en –jongens in 

Srebrenitsa zijn vermoord. Ds. Groenevelt 
draagt in zijn gebed de slachtoffers, de 

nabestaanden en de getraumatiseerde 

Nederlandse soldaten van deze vreselijke 
gebeurtenis op aan God.  

 
Dienst van het Woord 
Vanwege het slechte gezicht van ds. Groene-

velt doet de ouderling 
van dienst de 
schriftlezing: Psalm 19: 
De hemel verhaalt van 
Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het 
werk van zijn handen. 
De dag zegt het voort  

 
aan de dag die komt, 
De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
 
Preek  
De laatste jaren 
wordt er veel 
gezegd en 
geschreven 
over 
pelgrimage. 
Talloze mensen 
ondernemen te 
voet of op de 
fiets de 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. 
Zo’n tocht geeft mensen de kans om tot rust te 
komen en iets van God te ervaren. Als je Psalm 
19 leest krijg je de indruk, dat de dichter dit op 
zich heeft laten inwerken: de lucht, de ruimte 
getuigen van Gods grootheid. Het is een taal 
zonder woorden: geuren, ruimte en vergezichten 
hoor je niet. De vraag is of wij vandaag de dag 
die taal zonder woorden nog verstaan. “Het 
uitspansel roemt het werk van zijn handen”, zegt 
de dichter. Dat boeit ds. Groenevelt. Hoe kan dat, 
dat “iemand” is begaan en begonnen met de 
wereld van de mens? En waar komt God dan 
vandaan? Vragen die veel mensen bezig 
houden. “Maar”, zegt ds. Groenevelt, “probeer 
niet alles met je verstand te ontrafelen. Ga eens 
met de blote voeten op de aarde staan, zie de 
ruimte en ervaar het werk van Gods handen”. 
Elke dag komt de zon op, teken van zijn 
schepping. De mens in op zoek naar God in zijn 
leven, in de taal zonder woorden. Het geheim 
achter de schepping, dat is God. Maar ook in de 
taal met woorden kun je God ontmoeten. De 
dichter van Psalm 19 zegt immers dat de wet van 
de Heer volmaakt is en de richtlijn van de Heer 
betrouwbaar. Lees het in de verhalen over 
Abraham, Jacob en Jozef. Wegwijzers zijn ook 
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de tien woorden in de Tora, daarin kom je God 
heel duidelijk tegen. De woorden van God 
zorgen voor structuur in de samenleving. Wat 
zo mooi is aan deze psalm is, dat je ervan 
opknapt, het zorgt voor perspectief. Het licht 
van de zon en de vrolijkheid van de liefde van 
God maken dat je verder kunt. De dichter 
eindigt de psalm met een gebedszin:  
Laten de woorden van mijn mond u behagen, 
De overpeinzingen van mijn hart u bekoren, 
Heer , mijn rots, mijn verlosser. 
 
Orgelspel 
Na de verkondiging speelt de organist: 
“Laudate omnes gentes” (Prijst, alle volken, 
prijst de Heer).   
Aansluitend zingen we Gezang 20, de verzen 
2,3,4 en 7: “Laat ons nu vrolijk zingen”. 
 

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

 
 
Bloemen  

De bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar 
Mirjam Ellink, 
Pastorijsingel 2a, 
die de afgelopen 
week is 
geopereerd aan 
een nekhernia.  
 

Het bloemstuk is gemaakt door Fokje Tolsma. 
 
Overlijdensbericht 
Er is een bericht van overlijden binnengekomen 
van ds. Sch. Brandsma. Ds. Brandsma was van 
25 november 1990 tot 26 maart 1995 als 
predikant verbonden aan de Hervormde 
Gemeente in Wirdum. Hij is 82 jaar geworden. 
Afgelopen vrijdag was de afscheidsdienst, onze 
gemeente was daarbij vertegenwoordigd.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt onder meer voorbede gedaan voor 
Bauke Hoekstra van de Loodyk, bij wie een 
pacemaker wordt ingebracht.   
 

Slotlied en zegen 
Als slotlied 
zingen wij 
Gezang 
479, de 
verzen 1 en 
4: “Aan U 
behoort, o 
Heer der 
heren”. 
 
Wij gaan 

naar huis met de 
zegen van God. Wij 
beant-woorden de 
zegenbede met het 
zingen van: “Amen, 
amen, amen”. 
 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. J. Groenevelt uit  
                                       Leeuwarden 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling:  Dick Wijbenga 
Diakenen: Alie Kalsbeek en Wybren 

Jongbloed  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


