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Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst heet ons en 
in het bijzonder 
onze gasten 
welkom. 
De 
gastvoorganger 
presenteert zich 
en vermeld dat ze 
freelance 

voorganger is. Ze is aangesloten bij de 
Doopsgezinde gemeente in Leeuwarden 
Daarna zingen we ons openingslied uit 
Tussentijds 175 : 1 

“Zolang wij ademhalen 
schept gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht 
elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 
De lofzang van het leven 

geeft stem aan onze dank”. 

 
 
Na de 
bemoediging 
zingen we als 
antwoord 
Tussentijds 
175 : 3 en 4: 
“Het donker 

kan verbleken  
door psalmen in de nacht.” 

 Gebed 
Is de zoektocht in geloven naar God soms de 
weg even kwijt, dan zoeken wij U. 
Steeds op zoek naar God die soms verborgen 
kan zijn. 
Mag in deze dienst ons hart openen en uw 
stem kunnen verstaan. 

  
Uit de Iona bundel nr 21 zingen we nu 5 
coupletten  
“O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?” 

De 5 coupletten sluiten af met:  
“Maar voeg je toch bij me; Ik leer je mijn weg”. 

 

Dienst van het Woord 
De lezing is uit het Verbondsboek perikoop 9 ( de 
Thora ) Genesis 2 vers 2 en 3: 
“Toen God op de zevende dag het werk voltooid 
had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de 
zevende dag van al het werk, dat Hij voltooid 
had“. 
Orgelmeditatie 
Uit de Nieuwe Bijbel Vertaling Markus 7 : 24 – 
31. Jezus gaat naar het meer van Galilea om 
alleen te zijn.  
 
Aansluitend zingen we 3 verzen nu in het Duits 
uit Allewiejo nr.15 
Die Gedanken sind frei ! Wer kann sie erraten 
Sie fliehen vorbei, wie nächtlige Schatten; Kein 
mensch kann sie wissen, kein Jäger erschiessen 
Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei ! 

 
Overdenking met als thema  VAKANTIE.....   
HEEFT UW GELOOF OOK VAKANTIE ? 
Heeft u 
vakantie of 
neemt u 
vakantie.  
Op de zevende 
dag was de 
Almacht 
gereed tot de 
taak die Hij 
gesteld had.De zevende dag was vrij. Vrij…. 
even los van de verantwoordelijkheid. Nieuwe 
inspiratie opdoen voor de tijd die komt. 
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In Markus 7: 24 ging Jezus naar het meer van 
Galilea.Weer vertrok Jezus en week uit.Hij wil 
even weg. Behoefte aan rust. Even geen 
beroep op je doen. Zo deed Jezus ook. 
Maar in Tyrus aangekomen werd meteen een 
beroep op Jezus gedaan. Een vrouw had een 
dochter die door een onreine geest bezeten 
was. 
Ook nu hielp Jezus haar en zei tegen haar, ga 
naar huis de demon is reeds verdwenen. 
Heeft uw geloof ook vakantie? Is het goed om 
dag en nacht met God bezig te zijn? Over het 
geloof met elkaar te spreken is soms moeilijk. 
Het raakt je innerlijke. Alles wat je altijd bezig 
houdt. Dat te laten bezinken is goed. 
  

Open ruimte. Er werd een korte reaktie 
gevraagt om iets metelkaar te delen over 
vakantie.  

De voorganger vroeg een 
kind wat haar leukste 
herinnering van een 
vakantie was. Dat was het 
zwembad 
Minne en Afke Hoekstra 
hebben leuke nieuwe 
vrienden van 87 en 90 

jaar ontmoet in Koblenz. Wat is dit prachtig,  zei 
het oude echtpaar, we hebben nieuwe vrienden 
gekregen terwijl ze op onze leeftijd allemaal bij 

ons weg vallen.  
Martje en Bert Meyers 
hebben een best zware 
beklimming gemaakt op 
een rots in Stavanger. 
Die rots wordt de 
prekenstoel genoemd en 

is een plateau 
op ongeveer 
600 meter 
boven een 
fjord. Het 
waaide zo 
hard dat ze moesten liggen om over de rand te 
kijken. “Daar lagen we dan op de preekstoel op 

zondagmorgen….” 
Johannes en Wiep 
Duhoux hebben een 
prachtige cruise tocht 
gemaakt in Rusland en 

Wiep vond geweldig hoe de mensen haar 
behulpzaam waren. Op Schiphol viel het de 
reisleider op dat iederéén op elkaar wachtte 
voordat ze naar huis gingen. “En dat kwam 
omdat wy foar elkoar iepen stienen”.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending.      2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er word gebeden om kracht voor mensen met 
pijn in hun hart over de vele 
doden in Noorwegen. Hoe en 
of Gij geneest blijft vaak 
verborgen. 
We sluiten af met "Us Heit" 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
mevr. Lettinga van de 
Tsjaerdedyk.  
  

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen we 

Wees de grond onder mijn voeten 
wees het dak boven mijn hoofd 

wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons belooft. 
Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk. 
Wij ontvangen de zegen van God en beamen dat 
met zingend "Amen amen amen”. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger            mevr. M. L.H. de Jong 
Organist               Albert Minnema 
Koster                  Jannie Smids 
Ouderling van dienst  Corry Brouwer 
2 ouderling            Simon Turkstra 
Diakenen              Hinke Meindertsma en Gjalt Lindeboom 
Bloemen               Lieuwkje van Lune. 


