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Dienst van de voorbereiding 
De kerk is van binnen heel lekker warm op 
deze gure zondagmorgen; bovendien ziet het er 

feestelijk uit door 
het spel en het 
bedankje van het 
Nederlands 
Bijbelgenootschap 

 
 

 

 

 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 1: 1-4; 26-28 
2e lezing: Psalm 13 
3e lezing: Johannes 1: 1-4 
4e lezing: 1Korinthiers 12:1-11 
De lezingen werden gedaan door 
Anneke en  
Germ Hoekstra vanuit het NBG. 
 
Preek:  Dominee vertelt over de 
wijze waarop hij zich voorbereidt 
op een preek; belangrijk voor 
hem is aansluiting bij de 
dagelijkse praktijk, dingen die 
indruk gemaakt hebben en het 
mooie is dat we door het lezen 
van de verhalen in de bijbel een 

begin kunnen maken met het vormen van een 
mening, dit wordt ons niet opgedrongen door 
media. Bijbelverhalen  
spreken ons aan en wij moeten God ter sprake 
brengen in ons leven. Met de vier lezingen is er  

 
iedere keer een bepaald aspect 
aan de orde geweest, Genesis 
het begin, de oorsprong. Psalm 
13 de vraag naar waar is God, tot 
hoever gaat God met ons mee. In 
Johannes is God in Jezus een 
van ons geworden. Elk vers blijft 
geven, geven van Gods genade. 
De preek eindigde met het 
verhaal van Joodse rabbi's, waarbij er iedere 
keer minder herinnering was maar het verhaal 
ging door. "God schiep de mens omdat Hij van 
verhalen houdt". 
Een preek die mooi aansloot bij het thema Voor 
een bijbel met toekomst. 
 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Nederlands 
Bijbelgenootschap project in Mexico  
2e Collecte: Kerk 
 

Heenzending en Zegen 
Wij ontvangen de zegen en beAMEN die.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. B. Bloemink   
Organist:  Jacob  Veltsema (ivm blessure  

  Minnema) 

Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
2e Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Wiebren  
  Jongbloed 
 
 


