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Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons 
allemaal van harte welkom. 
 
Ons ‘Intochtslied’ is psalm 146 vers 
1,2,3. Volgens de dominee uitermate 
geschikt als beginlied voor de 
mannen wegens de lage  toonzetting. 

Ook de tekst was 
overigens zeer 
toepasselijk. 
  
Tijdens het eerste 
gebed staat de 
dominee stil bij de 
schietpartij in Alphen 
a/d Rijn waarbij zeven 
mensen zijn 

omgekomen.  
Dan zingen we gezang 182 (Jezus leven van 
ons leven) 
 
In het volgende gebed gaat ds in op dat wij het 
soms zo moeilijk vinden om God te accepteren 
in ons leven.  

 
Dienst van de schriften 
De eerste lezing is psalm 130. 
‘Mijn ziel ziet uit naar de Heer 
meer dan wachters naar de 
morgen’ 
We zingen ook psalm 130. Vers 1 en 4. 
 
Daarna wordt gelezen uit Mattheüs 26: 36-46. 
Het verhaal dat Jezus, vlak voor zijn 
gevangenneming, de hof in gaat om te bidden. 
Jezus vraagt een aantal discipelen mee om bij  
hem te blijven waken. Hij is bang en smeekt 
God deze beker aan hem voorbij te laten gaan. 
Tot drie keer toe zoekt Jezus steun bij de 

mensen die met hem meegegaan zijn maar zij 
liggen steeds te slapen. 
 
De preek: 
Ds. v.d. Boogaard had 
altijd het gevoel dat er 
iets wrong in deze tekst. 
Hij dacht er over na en 
ontdekte dat het gaat 
om de rol die de 
mensen in dit verhaal 
spelen. Bijbelverhalen 
zijn compact en alles is 
betekenisvol. Personen hebben altijd een rol van 
betekenis. Maar met betrekking tot de essentie 
van dit verhaal hadden de discipelen ook wel 
achterwege kunnen blijven. Ze zijn van geen 
belang voor het contact dat Jezus zoekt met zijn 
Vader. Dat is volgens ds. de kern. Jezus, die 
uiteindelijk steun en bescherming zoekt bij zijn 
Vader.  
Er zijn meer verhalen in de bijbel waar de mens 
geen rol van betekenis meer heeft en God aan 
het werk is. Denk bijvoorbeeld aan verhalen uit 
Genesis.  
 
Mattheüs wil ons als mens natuurlijk wel iets 
vertellen met dit verhaal. Hij vertelt ons dat de 
mensen vermoeid raken van alles wat op hen 
afkomt in het leven. Daardoor slapen ze liever, 
willen ze liever niet geconfronteerd worden met 
datgeen hen te machtig is. Op dit soort 
momenten is God aan het werk. Hij neemt het 
over. Wij slapen liever door als mens en ook als 
kerk. Kernenergie tsja, Noord-Afrika: Denken we 
echt na over wie nu ons vriend of vijand is??? 
De Bijbel is best een gek boek. Keer op keer 
wordt daarin duidelijk dat God zijn eigen weg 
gaat. Ook in ons persoonlijk leven. Onze 
opdracht in dit leven is om toch wakker te blijven 
en niet in beproeving te komen. 
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Jezus bidt in de hof van Gethsemané niet om 
zijn lijden te voorkomen maar om niet door God 
te worden verlaten (door de mensen is hij al 
verlaten). ‘Laat het gaan zoals U het wil’. En wij 
weten dat dit lijden en deze ‘Doodsslaap’ 
eindigt met de opstanding. 
Ook als wij wakker worden kan dat met een 
gerust hart want Hij zal bevrijden.  
 
Daarna zingen we het monumentale en zeer 

toepasselijke gezang 
(484): Waarom moest ik 
uw stem verstaan? 
 
Het projectlied wordt 
gezongen met behulp van 
een drietal zangers te 
weten Teake, Sake en 
Geartsje.  
 

Dienst van het Delen 
De bloemengroet gaat naar: Jochem v.d. 
Woude omdat hij al een tijdje ziek is.  
Het bloemstuk is gemaakt door Lies de Jong. 
Er is ook nog een speciaal 
liturgisch bloemstuk 
gemaakt naar aanleiding 
van het verhaal op het 
leesrooster, de opstanding 
van Lazarus. Martje leest 
er een overdenking bij. Het 
zijn stenen waaruit 
bloemen bloeien. De 
stenen staan symbool voor 
dood en onvruchtbaarheid. 
Toch groeien er, tegen de 

verdrukking in, nog 
bloemen tussen de kieren 
uit. 
 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk  
 

Heenzending en 
Zegen 
Na de zegen wil dominee 
v.d. Boogaard nog wat 
zeggen. Hij adviseert ons 
van deze zondag en van 
alle zondagen te 

genieten. De zondag is een dag om de zinnen te 
verzetten om te doen wat je fijn vindt. Ga toch 
niet winkelen! Dat maakt weer zo onrustig. Maak 
er een bijzondere dag van!! 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Orgelbegeleiding:  Klaske Deinum  
Koster:    Jannie Smids  
Ouderling van dienst:  Martsje Meijers 
2e ouderling:  Geartsje v.d. Meer 
Diakenen:   Gjalt Lindeboom,  Alie       
            Kalsbeek 

 
 

Ont-moeten 
Het Praethuys stelde ons 
in de gelegenheid om 
in deze stille tijd elkaar te  
ont-moeten in de 
 Fikarij. Tussen 18.00 en 
19.00 uur werd er een 
eenvoudige maaltijd 

verzorgd van brood met  
water, druivensap of wijn. Tijdens deze maaltijd  
werd een vraag voorgelegd; “Welke ontmoeting  
was voor u een verrijking?  

 
 

 
 


