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De kerkgangers worden in de hal van het 
kerkgebouw welkom geheten en krijgen de 
folder “De Bijbel verandert jou!” betreffende de 
zomerzendingscollecte uitgereikt. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Welkom door de 
ouderling van dienst 
Arie Dol. Het 
openingslied is uit 
Sjongend op Wei lied 
95: 1 en 2 “Dit huis 
gereinigd en versierd”. 
Na gebed om een 
zegen over de dienst 
bidt ds. de Boer om 
ontferming over de nood 

in de wereld, ver weg en dichtbij. Daarna wordt 
gezongen gezang 284 alle drie coupletten “O 
lieve Heer, geef vrede” en vanwege Gods liefde 
SoW lied 95 couplet 3. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om opening van ons hart voor het 
Woord. Ds. Wiebrig de Boer meldt vast dat er 

deze morgen twee pittige 
lezingen zijn (“zware kost”). 
De liederen van vanmorgen 
sluiten aan bij datgenen 
waar het deze morgen over 
gaat. 
1e lezing: Jeremia 23: 23-29 
(over leugenachtige 
profeten). 
Gez. 286: 1 en 3 “Geef aan 
de wereld vrede, Heer”. 
2e lezing: Lucas 12: 49-56 
(verdeeldheid die wordt 
gebracht). Deze lezing is in 
het Fries. 
Gez. 286: 4 en 5.  

 
Preek  
Vanmorgen in de Friese taal.  
De verhalen uit de Bijbel zijn 
soms niet toegankelijk; ze zetten 
ons op scherp. 
Onze kerk is een huis waar wij 
met lief en leed samenkomen. 
Een plaats voor gebed. 
De teksten wijzen naar de 
profetische kant van de Bijbel. 
Jeremia was geroepen tot profeet, al wou hij dit 
eerst niet. Een echte profeet houdt koningen en 
anderen voor wat in strijd is met Gods bedoeling, 
praat niet recht wat krom is. Wijst op het pad van 
het recht, niet het rechte pad met 
leerstelligheden. Profeten komen in opstand 
tegen het onrecht: Jeremia en later ook Jezus.  
Ook nu zijn er profetische stemmen. Ds. de Boer 
noemt een paar voorbeelden: ds. Boerlage zoals 
beschreven is in het boek “Een Friese pastorie in 
oorlogstijd” en het Pakistaanse meisje Malala dat 
opkomt voor het recht op onderwijs voor meisjes 
enz.  
Wat brengt liefde en wat niet, wat brengt vrede 
en wat niet. Zoals in het drempelgebed is 
verwoord: dat we ons richten op God om onszelf 
weer te vinden. Amen. 
 
Orgelspel.  
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst deelt 
mee dat de bloemen van deze 
morgen gaan naar mevr. 
Groen, Sjouke van der 
Kooistrjitte. 
Er zijn twee collectes: 
1. kerk in actie, zomerzending. 
2. kerkelijk werk. 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De voorbeden bestaan uit drie delen: gebed om 
wijsheid, gebed voor de zieken, gebed voor hen 
die iemand aan de dood moesten verliezen. Elk 
gebedsdeel wordt besloten met het zingen van 
SoW lied 131 “Als alles duister is”. De 
voorbeden worden gevolgd door persoonlijk stil 
gebed en het gezamenlijk uitspreken van het 
Ús Heit. 
 
Het slotlied is gezang 288: 1,4 en 8 “Eens komt 
de grote zomer”.  
 

 

Heenzending 
en Zegen 
De zegen wordt 
afgesloten met 
het driemaal 
gezongen 
Amen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen:  Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Tjitske Cnossen, Hinke 

Meindersma 
Bloemen: Neeltje Hellinga 
 


