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Steigers in de kerk 
Op deze 5e zondag 
in de 40 dagentijd 
wordt de eredienst  
gehouden in een 
kerkgebouw, waar 
onderhoudswerkzaa
mheden worden 
uitgevoerd. En dat is 
goed te zien. Aan de ene kant staan steigers op 
de banken en in het koor staat een kraantje met 
een beweegbare werklift. Het orgel is met 

plastic ingepakt. Desondanks is de kerk 
schoon, dankzij verschillende vrijwilligers die dit 
jaar al een aantal keren op de zaterdagen vóór 
de dienst, het kerkgebouw hebben 
schoongemaakt. De samenzang wordt begeleid 
met de piano. 
 
Lezingen 
De 1e lezing is uit Ezechiël 33, de verzen 1-20: 

“Ieder mens naar 
zijn daden 
beoordeeld.” 
Van het Lied voor 
de 40-dagentijd 
“Mensenkind” 
zingen we onder 
meer: 

 
“Keer je om, en kies de weg van leven. 
Elke dag is weer een nieuw begin. 
Keer je om, God wil je vreugde geven, 
dus sta op en dans en juich en zing. 

 
De 2e lezing komt uit Johannes 12: 20-33, het 
gedeelte waar Jezus spreekt over zijn dood. 
We zingen Gezang 172:  Een mens te zijn op 
aarde”. 
 
Preek  
Centraal in de preek staat de tekst uit vers 11 uit 
de 1e lezing 
(Ezechiël), waar 
God zegt: “Zo 
waar ik leef – 
spreekt God, de 
Heer -, de dood 
van een slecht 
mens geeft me 
geen vreugde, ik 
wil dat hij een 
andere weg 
inslaat en in leven blijft.” God roept mensen op, 
terug te keren van de heilloze weg die ze zijn 
ingeslagen.  Dit Bijbelgedeelte is één groot 
pleidooi voor een bewust leven. Wie de weg van 
God niet bewandeld wordt opgeroepen tot  
inkeer, tot verandering. We horen uit Johannes 
12 hoe Jezus zegt:’Als een graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het bij één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht 
voort. 
 
Gezongen wordt Gezang 252: “Wat zijn de goede 
vruchten.” 
 
Dienst van het Delen  
1e collecte: 40-dagentijd 
2e collecte: onderhoud 
gebouwen 
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Bloemen  
Ettje Posthuma vertelt over de 
betekenis van de liturgische 
bloemschikking van deze 
zondag: 
Thema: Loslaten om te leven. 
 
Uit handen vallen, 
je overgeven, 
loslaten, 
gewild of ongewild: 
je leven verandert. 
 
Gij levend Brood,  
schenk ons 
in diepe duisternis 
vertrouwen in 
levenskracht, 
om los te laten 
wat leven 
vanuit een kern 
belemmert. 
Schenk ons kracht 
om op te staan 
als een ander mens, 
en vrucht te dragen  
op eigen wijze. 

 
 
Het boeket bloemen 
gaat als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw A. van der 
Woude aan de 
Swichumerdyk. 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden eindigen in het gezamenlijk “Onze 
Vader”.  

 
Zegen 
Gesterkt met 
de zegen van 
de Heer 
verlaten we de 
kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. G.J. Hoogterp uit  
                                         Leeuwarden 
Pianist:    Albert Minnema 
Koster:     Klaas Krol 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed,  

Alie Kalsbeek 

 


