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Zondag 21 november 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst heet ons 
van harte welkom. 
  
De gastpredikant makket him 
bekend mei de wurden: “Wat sil it 
wurde yn Wurdum”?. 

De tsjerkeried hellet iets yn hûs wat jimme net 
witte. 
En hij legt uit dat het voor ons maar ook voor 

hem de 1e keer is 
dat hij in deze kerk 
voor gaat en dat dit 
altijd spannend is.  
 
Ons intochtlied is 
gez.138:1en 4 
  
Het gebed van 
ontferming sluit hij 

af met: 
 “God wees ons bondgenoot in Jezus Christus”. 
 
Hierna zingen we gez.255:  

“Ere zij aan God de Vader” 
  
Gebed om verlichting van de Heilige Geest. 
 

Dienst van de schriften 
Ik hoop dat ik u een beetje bang kan maken, 
want het thema is  
             Gods oordeel over ons. 
Lezing Psalm 130 en we zingen daarna uit 
Psalm 130: 1 en 2: 

“Uit diepten van ellende” 
2 lezing Rom.7:21-8:4 en gaat over het leven 
door de Geest. 
Gelukkig zij de mens die zich door God laat 
vinden, aldus onze voorganger. 

 
We zingen nu Psalm130: 3 en 4 
“Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die 

hoort” 
 
Preek: 
De vraag is of ik erbij 
hoor, ben ik  uitverkoren 
of ben ik verloren?  
Ik heb het idee dat het 
oordeel niet zo erg meer 
leeft in de PKN kerk. 
Hebben we Gods 
oordeel afgeschaft? 
In de politiek doen ze 
harde uitspraken. Ben je 
goed genoeg of niet. De mensen zijn altijd bezig. 
Ze laten zich zelfs ombouwen en het moet altijd 
beter. Als je de televisie ziet lijkt het wel of je huis  
een bouwput hoort te zijn. Het is nooit goed. 
Is God verborgen? Waar was Hij in Auschwitz? 
Een hele moeilijke vraag die nog vaak speelt en 
waarop je geen antwoord krijgt.  
Paulus zegt: “Voor de gelovigen in Christus 
Jezus is er geen oordeel”. 
Onderdeel van de mens is, dat je iedere keer 
weer faalt. 
Wij oordelen niet over een ander, hoewel......? 
Kerkelijk of niet we lijken zoveel op elkaar. 
Wie ontkomt aan Zijn oordeel? Het is meer een 
oordeel over nu. Hoe leeft u nu? 
God heeft met liefde stand willen houden. 
Paulus zegt: “Door 
Christus ben ik gered en 
wie zijn leven op Hem 
vertrouwt. word niet 
veroordeeld”. 
Zou Christus ook niet meer 
oordelen als wij minder 
hard oordelen over de 
ander?  
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Na de stilte en de muziek zingen we gez.449 
“God enkel licht”. 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Tsunamie ramp in Indonesië 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Na het gebed bidden we met elkaar het ‘Onze 
Vader’. 
  

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar Durk 
Tolsma  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door:   Griet 
Tolsma  
 

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen we Gezang. 437:  

"Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht" 
 

De predikant bedankt ons voor de leuke 
interactie en de vriendelijke lach van onze 
gemeenteleden. 
Hij komt graag nog een keer graag terug. 
  

Nu werden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer, hetgeen wij beamen met het 
driemaal zingend Amen. 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Bogaard Berlikum 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sandor Weerstra 
2e ouderling:  Simon Turkstra. 
Diakenen: Alie Kalsbeek, Jannie Lindeman. 
 


