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Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst, Arie 
Dol, heet een ieder welkom. 
Als intochtspsalm zingen wij 
daarna psalm 146: 1,2 en 3 
“Zing, mijn ziel, voor God uw 
Here”. 
In het kyrië-gebed wordt tot 
vijf maal toe na het “Heer 
ontferm u” het kyrië eleison 
gezongen (SoW lied 76A). Dit 
gebed wordt vervolgd door 

het glorialied “Vreugde, vreugde, louter 
vreugde” op de bekende melodie van Van 
Beethoven (SoW lied 82: 1, 2 en 3). 
Na gebed om een luisterend oor en luisterend 
hart is er ruimte voor het “bijbels citaat”. Arie 
Dol heeft gekozen voor Genesis 12: 1. 
Bijzonder dat je leest dat God mensen oproept 
om in beweging te komen, het oude loslaten en 
nieuwe wegen te zoeken. 
Met het idee van bijbels citaat kunnen we van 
elkaar iets leren, een vorm van leerhuis. 
  

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 59 diverse gedeelten 
(1-3, 9-10, 14-16, 20-21): in de ban van 
het kwaad; de Here redt en bevrijdt. 
Als antifoon zingen wij SoW lied 8: 1 
“De steppe zal bloeien”.  
2e lezing: Psalm 13: zorgen en 
vertrouwen. Wij zingen SoW lied 8: 2. 
3e lezing: Marcus 10: 46-52: over de 
blinde Bartimeüs. 

Zingen SoW lied 8: 3. 
 
Preek door ds. Bloemink.  
De crisis bepaalt het nieuws van de dag. Geen 
vertrouwen in de toekomst. In Jesaja wordt ook 
al geklaagd en is er ook geen 
toekomstvertrouwen. God is niet blind voor wat  

 
er mis is. Maar wat merken we nog van God? 
Zijn de kerken 
graftomben en 
monumenten van God? 
Na het klagen in Psalm 
13 volgt aan het slot 
toch het vertrouwen op 
Gods liefde.  
Liturgie is zingend 
bidden, oefenen, zorgen 
benoemen. Jezus trekt 
zich soms ook terug om 
te bidden, om daarna weer terug te komen. 
Veel mensen met een handicap zouden willen 
dat zij net als Bartimeüs verder konden. Blijf niet 
steken in je beklag en leer de beperking te 
accepteren, zodat je weer vertrouwen krijgt in 
jezelf. Ook met behulp van anderen. 
De kerk mag en moet in de samenleving laten 
zien waar zij voor staat. Zo wil God met ons 
samenwonen. Amen. 
 
Na stilte en orgelmuziek zingen wij gez. 325 alle 
zeven coupletten: “Niet als 
een storm, als een vloed”. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan als 
groet van de gemeente 
naar Willem en Annie 
Grovenstein. 
1e Collecte: rondom 
Hervormingsdag 
2e Collecte: onderhoud 
orgel 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Na dankgebed en stil gebed volgt het 
gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. 
Als slotlied wordt gezongen gez. 408: 1,2,5 en 
6 “Nu laat ons God de Here”. 

 

Heenzending en Zegen 
Aansluitend op de zegen volgt het drie maal 
gezongen “Amen”. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. B. Bloemink, Beetgum 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Klaas Krol   
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra  
Diakenen: Alie Kalsbeek, Wiebren 

Jongbloed 
Bloemstuk: Rixt Lindeboom 
 


