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Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet iedereen van harte  
welkom. Wij zingen 
Psalm 65: 1 en 2: 
`De stilte zingt  U toe, o 
Here, in uw verheven 
oord`. Hierna volgen 
votum en groet. 
Wij zingen het Glorialied: 
Lied 434: 1, 2 en 5: 

 `Lof zij 
 de Heer, de  
almachtige 
 Koning der 
 ere`. 
 
 

 

 

Dienst van de voorbereiding 
Wij bidden het Gebed om ontferming. Dit gebed  
wordt drie keer afgewisseld door een gezongen  
Kyrie.  
 
De kinderen gaan naar 
de kindernevendienst 
en nemen zaadjes 
mee. 

Zaadjes groeien 
 niet zomaar; je  
moet er voor  
zorgen, dan laat  
God ze groeien.  
 
 

 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 55: 6-13 
Zingen: Psalm 65: 5 en 6 
2e lezing: Matteüs 13: 1-9 en 18-23 
Zingen: Lied 78: 1 
 
Overdenking 
De verkondiging wordt begonnen met een 
spreuk: `God jout de fûgels iten mar sy moatte 
der wol om fleane`. Het geloof wordt je niet 
zomaar `gegeven`, je moet er wel wat voor doen. 
In Jesaja staat geschreven: `Zoek de heer nu hij 
zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is`. In 
Matteüs 13 vertelt Jezus o.a. de gelijkenis van 
`De Zaaier`. Als rabbi, leraar, geeft Hij de 
leerlingen uitleg door er samen over te praten, te 
luisteren en vragen te stellen. 
Hierdoor gaan ze anders zien en 
wordt er een opening gemaakt 
naar Gods bedoeling. Zo mogen 
ook wij zoeken naar een goede 
weg, zoals God die bedoelt; 
zoeken naar het nieuwe, het wonder, in 
verwondering. Ieder met een hart voor een ander 
kan het Woord begrijpen, inzien: ons hart, onze 
wil, het centrum van ons bestaan wordt erbij 
betrokken. God zelf bewerkt dat wij ons hart 
openstellen door samen de bijbel te lezen, te 
bidden en te praten over het geloof. Het is goed 
om samen te komen, elkaar te ontmoeten en de 
zegen te ontvangen. Christus is uit liefde voor 
ons gestorven. Dankzij Hem mogen wij leven en 
groeien naar meer geloof, hoop en liefde. Dan 
kunnen ook wij uitdelen en ermee werken. 
 
Wij zingen Lied 247: “De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid”. 
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Gedenken 

Wij staan stil bij het sterven van Ruben, het 
onvoldragen zoontje van Mark en Henny 

Holwerda.  
De ouderling van dienst draagt 
een lied van John Bell, vertaald 
door Atze Bosch, voor: `Wy 
kinn` foar dy net soargje sa`t 
wy winsken`.  
De diaken steekt een kaarsje 
aan, aan de Paaskaars en 
brengt dit naar de Kapel. Daar 
is de naam van Ruben 
bijgeschreven. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk gebeden Onze Vader. 
 

Bloemen 
De bloemen 
gaan naar  
Mark en 
Henny 
Holwerda.  
Het bloemstuk 
is gemaakt 
door:  Fokje 
Tolsma. 
 

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 479:  

“Aan U behoort, o Heer der 
heren”. 

Wij gaan naar huis met de Zegen 
van de Heer. Wij beantwoorden 
de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:      Ds. A.R. v.d. Honing, 
Britsum 
Organist:      Klaske Deinum 
Koster:       Janny Smids 
Kindernevendienst:    Jannie v.d. Wal 
Ouderling van dienst: Sandór Weerstra 
2e ouderling:     Corry Brouwer 
Diakenen:                   Alie Kalsbeek en Hinke  
                                   Meindersma 

 


