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Dienst van de voorbereiding 
Deze ochtend is er een speciaal welkom aan de 
griekenlandreizigers, welke weer terug zijn. 
De goedemorgen groet van de ouderling van 
dienst wordt door de vakantiegangers 
beantwoord met: Calimera (goedemorgen) 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 137:1-6 
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij 
treurend en dachten aan Sion……. 
2e lezing: Johannes 3 : 1-10 

Zo was er een 
farizeeër, een 
van de Joodse 
leiders, met de 
naam 
Nikodemus. Hij 
kwam in de 
nacht naar 
Jezus toe. 
 

Preek: Tweemaal geboren. 
Jezus zegt in Johannes 3, Waarachtig, ik 
verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, 
kan het koninkrijk van God zien. 
Wij kunnen geloven dat men 1x wordt geboren 
en dan vertrouw je erop dat alles goed komt. 
Maar er kan zoveel mis gaan. En om er dan op 
te vertrouwen dat het goed komt, dat is geloven 
dat je voor de 2e maal geboren wordt. 
Het kan toch niet zo zijn dat er oorlog is, dat je 
ziek wordt en niet weer beter wordt? Je houdt 
hoop, dat is dan belangrijk. Ons optimisme 
moet niet in wanhoop veranderen, maar in 
vertrouwen. Wij geven ons over aan God, in zijn 
handen, we gaan onze angst voorbij, Hij vangt 
ons op. 
 

 
Zoals Jezus zegt: Niemand kan het koninkrijk van 
God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. Wat geboren is uit een mens is 
menselijk en wat geboren is uit de Geest is 
geestelijk. 
 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Kerk en Israël. 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt voorbede gedaan voor Jildert de Boer, 
zoon van Haaie en Janke, hij is 
deze week geopereerd aan de 
blindedarm en verblijft nog in het 
ziekenhuis.  
Ook wordt er voorbede gedaan 
voor Mw. de Ruiter, zij gaat naar 
haar kinderen in Australie. We 
hopen en bidden op een goede 
reis. 
Ds. Terlouw bidt ook voor de regering die deze 
week waarschijnlijk tot stand komt. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
Mw. Visser-Gillebaard in 
Weidum 
  
Het bloemstuk was gemaakt 
door haar dochter Lies de 
Jong  
 

Heenzending en Zegen 
Wij ontvangen de Zegen van de Heer en 
beantwoorden die met een gezonden AMEN.  
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Koffie…  
Na de dienst 
kan er koffie of 
thee worden 
gedronken.. 
een mooie 
gelegenheid 
om elkaar ‘bij 
te praten’ over 
onder andere 
de 

Griekenlandreis…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Adrie ter Louw 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Dick Wijbenga 
2e ouderling:   Martje Meijers. 
Diakenen:   Gjalt Lindeboom en  
                    Hinke Meindersma  
 


