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Dienst van de voorbereiding

Dienst van het Woord

De ouderling van dienst heet iedereen van
harte welkom. Wij zingen ons openingslied uit
Sjongend Op Wei, lied 112: `Leid, vriend`lijk
licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij voort!
`k Ben ver van huis en donker is de nacht, leid
Gij mij voort!`
Votem en Groet: `Us helper is de HEARE dy`t
himel en
ierde
makke
hat, dy`t
de trou
hâldt oant
yn
ivichheid
en net
loslit wat Syn hân begûn. Genade en vrede van
God, onze Vader en van Jezus Messias, onze
Heer en Broer, moge ons gegeven worden, en
inspiratie van de Heilige Geest`.

Wij bidden het gebed bij de opening van de
Schrift.
De lezing is uit Genesis 1: 1-4 en 26-31 en
Genesis 2: 1-4

Wij zingen: Lied 463: 1, 2 en 4: `O Heer die
onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld`.
Wij bidden het gebed om ontferming en zingen
vervolgens: Lied 444: 1, 2 en 3: `Grote God, wij
loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de
wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in
eeuwigheid`.
Het Bijbels citaat komt vanmorgen van Haije de
Boer. Hij
citeert een
gedeelte uit
Prediker, in
combinatie
met een lied
van Gerrit
Breteler..

Overdenking
God heeft zich in de schepping laten zien en
kennen. De wereld en de mensen zijn Zijn
creatie. Alles kreeg een plaats. De schepping is
niet oeverloos. God heeft zelf grenzen gezet. Dat
is een oer-gegeven van het leven en dus ook van
ons geloof. De Almachtige weet van grenzen en
inperkingen. In de inperking ligt vrijheid en kracht.
God heeft zichzelf ook grenzen
gesteld: op de zevende dag rust Hij
uit. Een prachtig beeld. Hij had
hemel en aarde, licht en leven
geschapen. Hij wil in het zweet des
aanschijns God zijn, maar is ook
ons, als recreanten, tot voorbeeld.
Werken en uitrusten, zich de tijd
nemen. Het ouderwetse woord
`dankbaarheid` staat vandaag
centraal; de `boterham met
tevredenheid` die we vlak na de
oorlog moesten eten is een kostbaar
symbool. Dankbaar omgaan met de schepping,
met onze tijd, met onze God, met elkaar en met
onszelf. Respectvol het leven aanvaarden met al
zijn beperkingen en ook de dood. De grenzen
zien; ziekte, pijn, gemis. Hoogten en diepten,
zaaien en wachten, oogsten en rusten. Wie de
Schepper serieus neemt kan niet voorbijgaan
aan Zijn gevoeligheid, barmhartigheid en
eenzaamheid. Zoals Gerard Reve het
verwoordde in een gedicht: `Eigenlijk geloof ik
niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar
soms wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam, en
dat in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, zoals ik
U`. En laten we de vreugde niet vergeten; `geniet
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ervan mensen`, zegt Prediker. De heiligheid
Gods heeft Albert Schweitzer zo mooi
verwoord: `Eerbied voor het leven. God de eer.
Vrede op aarde. Vreugde over de schepping`.
Vreugde, in alles en soms ondanks alles.
Amen.

Stilte en muziek
Bloemen
De bloemen gaan vandaag
als groet van onze
gemeente naar Jappie de
Boer, Bollemanssteech.

Wij bidden gezamenlijk het `Onze
Vader`
Heenzending en Zegen

Als slotlied zingen wij uit Sjongend op Wei lied
110: `Neem, Heer,
mijn beide handen, en
leid Uw kind. Tot ik
aan d`eeuw`ge
stranden, de ruste
vind`.

Dienst van het delen
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Kerkelijk
werk

Maaltijd van de Heer
Wij geven elkaar staande de `Vredegroet`.
Hierna zingen wij: Lied 358: 2 en 5: `Genadig
Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij
vergeven wat ik U misdeed`.

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

Medewerkers

Tijdens het delen
van brood en wijn
zingen wij: Lied
457: 1: `Heilig,
heilig, heilig! Heer,
God almachtig`.

Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderlingen:
Diakenen:
Bloemen:
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