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Wolkom  
De âlderling fan tsjinst hjit ús wolkom.  
It iepeningsliet is fan Huub Oosterhuis: “De 
steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en 
juichen” (Sjongend op Wei, nr. 8).  

Tsjinst fan tarieding 
“Frede wês mei jimme. 
Us Helper is de HEARE dy’t himel en ierde 
makke hat, dy’t de trou hâldt oant yn 
ivichheid en net los lit wat syn hân begûn.” 
Genede en frede mei jim jûn wurde fan God, 
ús Heit, en fan Jezus Kristus, ús Hear en 
Broer.  

It sil yn dizze 
tsjinst gean oer 
“wetter”. Wy 
sjonge Psalm 
104: 3, 4: “Uw 
bronnen zenden 
beken in het 
dal, zij storten 

neer in een steile waterval, verbreden zich tot 
rustige rivieren.” 
 
Bibelsk sitaat 

By it neitinken oer in bibelsk  sitaat kaam 
Janke Riemersma mei troch har 
ûnderfinings yn Iona, terjochte by 
Genesis 12, dêr’t de Heare tsjin Abram 
seit: “Trek weg uit je land, verlaat je 
familie, verlaat ook je naaste verwanten, 
en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” 
Dizze tekst ynspirearret har om nije 

paden yn te slaan, ôf te wiken fan it bekende. 

Tsjinst fan de skriften 
De skriftlêzings binne út Psalm 114 en Johannes 
4: 1 – 14 
Preek  
 Twee liederen, Psalm 114 van een onbekende 
dichter en “Suzanne” van Leonard Cohen. Beide 
liedjes hebben met water te maken. Israël was 
niet thuis, daar in Egypte. Dat zegt ook hun God. 
En ze verlieten dat land onder het gesternte van 
hun God, gingen door diep water heen, weg van 
de tirannie naar het Beloofde Land. De psalmist 
heeft kennelijk wonderlijke ervaringen met God 
Hij herinnert zich: terwijl het volk door de woestijn 
ploegde, waren er velerlei tekenen van Gods 
leiding, glimpjes van de hemel, die ons moed 
gaven om op pad te blijven, het uit te 
houden….Geen berg leek te hoog, geen heuvel 
te lang. Prachtige poëzie van het geloof. Een 
waarheid, veel groter dan alle krantenberichten! 
En dan Susanne. Deze vrouw was in staat om uit 
niets, iets groots en moois te toveren! Een wereld 
van zon en water, van vertrouwen en liefde. En 
zorgeloos als ze is deelt ze maar uit, laat ze mee 
profiteren van het weinige dat ze heeft. En ze 
praat maar over liefde, en dan gebeurt het. Dan 
komt er iets van Gods briesje, die over het water 
glijdt. Want God is toch liefde. Die wil daar graag 
bij zijn, waar over liefde wordt gesproken.  
Ja, God is er bij, een zachte koelte, een suizen, 
net als bij Elia. “Ja, en je wilt wel met haar 
meegaan”, met Suzanne.” “En je wilt 
wel met Hem meegaan”, met Jezus. 
Je wilt op weg gaan met iemand, die 
je kunt vertrouwen. 
Amen 
 
Nei in amerij stilte wurdt it liet 
“Susanne” draaid, songen troch 
Herman van Veen: 

Suzanne neemt je mee,  
naar een bank aan het water,  
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duizend schepen gaan voorbij  
en toch wordt 't maar niet later, enz. 

 

Tsjinst fan it dielen 
De blommen 
geane hjoed 
nei frou W. 
Jongbloed- 
Reitsma yn 
de Sj. van 
der 
Kooistrjitte.  
 
Beide 
diakens 

ljochtsje koart it doel 
fan de 1e kollekte ta. 
It giet om toupompen 
yn Mozambique, it is 
noch mar 50 jier lyn 
dat wy by ús it wetter 
út de wetterput 
omheech hellen. 
1e kollekte: Tsjerke 

yn Aksje - Wrâlddiakonaat 
2e kollekte: eigen 
tsjerkewurk. 
 

Gebeden 
Alle gebeden komme gear 
yn it “Us Heit” , dat mei 
elkoar bidden wurdt. 
  

Slotliet en Seine 
As slotliet sjonge wy 
gezang 44: “Dankt , 
dank nu allen God.” 
Dêrnei wurde wy mei 
de seine de wrâld 
ynstjoerd.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ta 
gelegen-
heid fan 
de 75ste 
jierdei 
fan 
Keningin 
Beatrix 
wurde it 
1e en 6e 
fers fan 
it Wilhel-
mus 
songen. 
 

 
 
 
Nei de tsjinst... 
Stie de kofje en thé klear. Tiid om mei elkoar te 
praten en om te fûskjen mei de fam. Hoekstra. Sy 
binne ferhûze nei Snits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meiwurkers 
Foargonger             ds. Gerrit de Haan 
Oargeliste               Albert Minnema 
Koster                     Iepie Lindeboom 
Alderlingen             Corry Brouwer en Arie Dol 
Diakens                  Wiebren Jongbloed en 
                               Tjitske Visser 
Blommen                Fokje Tolsma 
Dizze tsjinst is mei tarêd troch de diakens. 


