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Bij de deur wordt de liturgie uitgereikt en de folder “Voor Hem doe ik het” van Kerk in Actie 
(zendingswerk). 

Dienst van de 
voorbereiding 
Deze dienst is 
mede voorbereid 
door leden van de 
zendings- 
commissie. Terwijl 
gastorganist Gert 
Gatsma speelt 

stroomt de kerk vol.  
Ouderling van dienst, 
Geartsje van der Meer, 
heet allen welkom. 
Vanmorgen vieren wij 
de Maaltijd van de 
Heer.  
Intochtspsalm is Psalm 
25:1 en 2: 

“Heer ik hef mijn hart en handen”. 
Na bemoediging en drempelgebed zijn we een 
moment stil voor God. 
Van dezelfde psalm zingen we vers 3. 
Thema van de dienst is  “Aziatische handen”.  
 
Linda Jongbloed leest het stuk voor, wat 

geschreven is door 
Karsten van Staveren. 
Hij is met zijn familie 
sinds 2005 
uitgezonden naar 
Thailand. In Thailand 
zien we handen van 
Boeddha (acceptatie), 

in Vietnam communistische handen 
(afdwingend), de handen van de gekruisigde 
zijn open noch dicht. Zijn handen spreken van 
de wens om met een ieder in relatie te staan. 
Dan zingen wij het Chinese lied  “Lichtend 
breekt de morgen aan”, drie coupletten. 

Dienst van de schriften 
Koosje Reitsma leest Marcus 8: 22-26 over 
genezing van een blinde in Betsaïda. 
We zingen het lied “Hij die de blinden weer liet 
zien” (Tussentijds 76), vier coupletten. 
Ds. Hinne Wagenaar: de preek gaat vandaag 
over handen. De omslag van de liturgie toont een 
vuist en ontvangende handen, twee Aziatische 
modellen (communisme en Boeddhisme). In het 
verhaal uit Marcus spelen de handen van Jezus 
een bijzondere rol. Twee maal raakt Jezus de 
blinde aan. Laten wij ons aanraken? Onze 
handen zowel meditatief (accepteren en loslaten) 
als strijdbaar. Vanmorgen worden we aangeraakt 
in brood en wijn. 
Na stilte en orgelspel zingen we alle verzen van 
“Handen heb je om te geven” (SoW 74). 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst doet enkele 
afkondigingen. De collecte 
van Dankstond in Wytgaard 
heeft  € 282,- opgebracht. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan deze 
morgen naar fam.  Minnema, 
Jacob Algerasingel 1B. 
 
Linda Jongbloed vertelt 
namens de zendings-
commissie over de 
bestemming van de eerste 
collecte. In Thailand is minder dan 1% christen. 
Veel christenen worden genegeerd. Voor 
ondersteuning van de  theologische faculteit van 
de universiteit in het noorden van Thailand, waar 
Karsten van Staveren en zijn vrouw lesgeven, is 
deze collecte bestemd. 
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De collecten worden niet door diakenen 
verzorgd, maar door de zendingscommissie-
leden Bouke Meindersma en Koosje Reitsma. 
1e Collecte: Kerk in Actie 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
Het lied “’k Stel mijn vertrouwen” (SoW 105) 
wordt twee maal gezongen. 
 

Maaltijd van de Heer 
Na het zingen gaat ds. Wagenaar over tot de 

uitnodiging voor de Maaltijd van 
de Heer. Vanaf dit moment wordt 
de dienst in de Friese taal 
vervolgd. Na de 
instellingswoorden van Jezus 
volgt een gebed, afsluitend met 
het gezamenlijke “Us Heit”. 
Na de vredegroet aan elkaar volgt 
de gemeenschap van brood en 
wijn. Intussen zingt de gemeente 
“Hear, bring in bline oan jo hân” 
(gezang 356). Het blijkt een wat 
onbekender lied te zijn. Tijdens de 

lopende 
viering van 
het maal 
kunnen we  
met hulp van 
een cd twee 
Taizé-
liederen 
zingen: Ubi 
Caritas 
(Latijn of 
Fries) en 
The 

Kingdom of God 
(Engels of Fries).  
 
Het slot- en 
danklied is “Sjoch 
wy komme…” 
(gezang351), vier 
verzen.  
 

Heenzending en Zegen 
De gemeente ontvangt de zegen van de Heer. 
Na de dienst is er koffiedrinken 
in de kerk, waar de meeste 
kerkgangers aan mee doen. 
Zo is het een mooie 
zondagochtend geworden. 
 

 

Koffie… 
Na de dienst 
is er tijd om 
koffie of thee 
te drinken.  
De „schenkers 
en bakkers‟ 
hebben dit 
weer prima 
voor elkaar. 
Voor de kinderen de 
kans om eens over de 
rand van de kansel te 
kijken…  
 

 
 

 
 
Medewerkers 

Voorbereiding: Linda Jongbloed, 
Koosje Reitsma,  
ds. Hinne Wagenaar 

Voorganger: ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Gert Gatsma (Aldeboarn) 
Kosters:  Wiebe Brouwer, Johannes Koornstra 
Ouderlingen: Geartsje van der Meer, Sándor 

Weerstra   
Diakenen: Jannie Lindeman, Hinke Meindersma, 

Gjalt Lindeboom 
Bloemen:  Lies de Jong 


