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Vertegen-
woordigers 
van de 
kerkenraad 
heten iedereen 
die naar de 
dienst komt 
van harte 
welkom. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Arie Dol heet iedereen 
van harte welkom. Wij zingen het openingslied, 

Psalm 146: 1 en 3: `Zing, mijn 
ziel, voor God uw Here, zing 
die u het leven geeft. Zing, 
mijn ziel, uw God ter ere, zing 
voor Hem zolang gij leeft`.  
Na votem en groet bidden wij 
het gebed om ontferming. 
Wij zingen Psalm 43: 3: `O 

Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw 
waarheid en uw licht`.  
 
Een Woord van Vergeving wordt gesproken: 
enkele woorden uit het evangelie volgens 
Johannes, hoofdstuk 1. 
 
De 10 geboden in eigen woorden: 
1. God is je Schepper, de Eerste en de Laatste 
in je leven. 
2. God is altijd groter dan elk beeld dat wij van 
Hem of Haar maken. 
3. Misbruik de naam van God niet in woorden 
noch daden. 
4. Zet elke week een dag apart voor rust, 
bezinning en ontspanning. 
5. Behandel ouders en ouderen met respect, 
tenzij ze je mishandelen of misbruiken; ga dan 
naar de politie. 

6. Heb eerbied voor alle leven en beneem elkaar 
het leven niet; dat betekent ook dat je anderen 
het leven niet onmogelijk maakt. 
7. Ontwricht de relatie van een ander niet voor 
eigen gewin. 
8. Stelen, proletarisch winkelen, een dubbele 
boekhouding, het mag niet. 
9. Kwaad spreken van een medemens, roddelen, 
liegen, het maakt veel stuk. 
10. Wees tevreden met je bezit en vergaap je 
niet aan de Bentley van een ander noch aan zijn 
2e huis, haar vakantiereis of hun zeiljacht. De 
waarde van een mens wordt toch niet door bezit 
bepaald?! 
 
Wij zingen Psalm 43: 4: `Dan ga ik op tot uw 
altaren, tot U, o bron van zaligheid`. 
 
Er zijn geen kinderen voor de nevendienst. 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed 
voor de opening van de 
schriften. 
 
1ste lezing: Jesaja 61: 1-9 
 
Zingen: Gez. 485: 1: `O 
Christus, wees 
geprezen!` 
 
Evangelielezing: 
 Lucas 4: 14-30 
 
Zingen: Gez. 485:3 
 

Overdenking 
Het zal je maar gebeuren wat die mensen in 
Nazareth overkwam: Je leest uit de Bijbel, 
iemand staat op, zegt: Ik ben Jezus en al die 
woorden handelen over mij. Ik ben de vervulling 
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van die oude woorden van Jesaja. 
Zie voor de volledige verkondiging op  
www.jaapkraan.eu  `God op bezoek…` 
 

Stilte en muziek  
 

Wij zingen: Psalm 146: 4 en 5: `Aan wie 
hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht 
gericht` en: 
  
`Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen 
op zijn erf`. 
 

Bloemen 
De bloemen 
gaan 
vandaag als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Mevr. 
Jongbloed-
Hoekstra, 
Nij Dekama, 
Weidum.  
 

Alie Kalsbeek vertelt over de tentoonstelling 
van kleine huisiconen van de Bulgaarse 
kunstenaar Tzvetan Hristov die tijdens de 
zomermaanden in de kerk te bezichtigen zijn. 
 

Dienst van het delen 
 
1e collecte: diaconie, situatie in de Sahel 
2e collecte: kerkelijk werk 
 

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

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Psalm 72: 4: `Hij zal de 
redder zijn der armen, hij hoort hun 
hulpgeschrei`. 
 

Wij gaan naar huis met de Zegen van de Heer. 
Wij beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. J.D. Kraan, Burgum                      
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderlingen: Arie Dol 
                Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma 
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