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Dienst van de voorbereiding 

Op deze koude, regenachtige 
zondagmorgen, hartje zomer, 
komen veel mensen naar de 
kerk om een 
hartverwarmende boodschap 
te 
horen 
en 
elkaar 
warmte 
te 

geven in ontmoeting en 
samenzijn. 
 

Ouderling van dienst 
Arie Dol heet iedereen van 
harte welkom. Wij zingen 
het openingslied, Psalm 27: 
1 en 2: `Mijn licht, mijn heil 
is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij 
onheil baart?` 
Na de Bemoediging en Stil 
gebed bidden wij het 
Drempelgebed. 

Wij zingen Psalm 27: 7: `O als ik niet met 
opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag 
verwachten mocht!` 
Het Gebed om ontferming wordt steeds 
afgewisseld met het gezongen Kyrië uit 
Sjongend op Wei 76B 
Wij zingen het Glorialied: Sjongend op Wei 81: 
1,4,8,9 en 10: `Heel de schepping, prijs de 
Heer! Al zijn werken, geeft Hem eer! En gij, 
engelen in koor, zingt uw gloria ons voor!` 
 

Dienst van de Schriften 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
 
 

 
Er zijn 
vanmorgen 2 
kinderen in de 
kerk: Femke en 
Maaike. Zij 
worden naar 
voren gehaald 
en na een kort 
gesprekje leest 
Ds. Wiebrig 
hen het 
prentenboek `Kikker is bedroefd` voor.  
 
Hierna zingen wij uit Sjongend op Wei 117: 1 en 
3: `Dank U, voor deze nieuwe morgen`. 
 
Hierna gaan de meisjes naar de nevendienst. 
 
1ste lezing, in het Frysk: Galaten 3:26-29 

 
Zingen: Gez. 330: 1 en 2: 1: `Heb dank, o God 
van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat 
Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd` 
ons toegewend`. 
 
Evangelielezing: Lucas 8: 26-39 
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Zingen: Sjongend op Wei 98: `Zo vriendelijk en 
veilig als het licht. Zo als een mantel om mij 
heen geslagen. Zo is mijn God, ik zoek zijn 
aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm hem 
met mijn vragen`. 
 

Overdenking 
Jezus vindt een man op zijn weg die het licht 
niet meer ziet en ronddoolt in de grafspelonken, 

als een levende dode. Met in zijn 
hoofd allerlei stemmen die hem des 
duivels maken. Waar deze mens de 
verbinding met zichzelf, met 
anderen, met God niet meer kan 
ervaren, daar komt Jezus naar hem 
toe en ziet hem, praat met hem. Dát 
is wat helend werkt. Jezus is er 

voor hem, gaat hem niet uit de weg, heeft geen 
oordeel, vindt hem niet gek. Jezus biedt hem 
ruimte. Ziet hem staan als mens. Doordat Jezus 
hem ziet, ziet hij zelf weer wie hij mag zijn. 
Jezus doet hem weer opstaan uit zijn levend 
dood zijn. Hij is terug in het leven, de rust is 
sterker dan de onrust in hem. 
 
God is het die zich voor altijd met ons 
verbonden heeft, of het ons nu goed gaat of 
niet. Hij ziet ons zoals wij zijn en neemt ons 
zoals wij zijn. Wij zijn zijn mensen, hij bekleedt 
ons met zijn liefde. 
 

Stilte en muziek  

De kinderen komen terug in de kerk. 
 

Wij zingen: Lied 437: 1,2 en 3: `Vernieuw Gij 
mij, o eeuwig Licht! God laat mij voor uw 
aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar 
lijf en ziel herboren zijn`. 
  

Dienst van de gebeden en gaven 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 

gemeente naar Boele 
Schelling. 
 
Mevrouw Boesenkool, 
zus van ons 
gemeentelid Mevr. 
Reitsma, vertelt over 
haar (leven en) werken 

in Zimbabwe. 30 jaar geleden is zij als 

zendeling van de 
Nederlands 
Gereformeerde Kerk 
aldaar begonnen als 
onderwijzeres. 
Tevens bedankt zij 
voor het geld dat zij 
tijdens haar vorige bezoek van onze gemeente 
meekreeg. De bestemming was voor het 
schoolfonds. 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk werk 
 

Dankgebeden en voorbeden 
De gebeden worden afgewisseld met het zingen 
van Lied 463: 2,4 en 5: `Geef dat uw roepstem 
wordt gehoord..`; `Leg Heer uw stille dauw van 
rust..`; `Dat ons geen drift en pijn verblindt`. 

 
Stil gebed 
Wij sluiten de 
gebeden 
gezamenlijk af 
met het `Us 
Heit`. 

 
Als slotlied 
zingen wij: 
Lied 265: 
1,2,3,4 en 21: 
`Jeruzalem, 
mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer zal ik 
u zien zoals ge zijt, de bruid van onze Heer?` 
 

Wegzending en zegen 
Wij gaan naar huis met 
de Zegen van de Heer. 
Wij beantwoorden de 
zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen 
Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wiebrig de boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderlingen: Arie Dol 
                Corry Brouwer 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
                               Alie Kalsbeek  
Bloemen:  Bep Minnema 


