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Dienst van de voorbereiding 

Carla van der Graaf 
heet ons namens 
de kerkenraad 
welkom. Het 
intochtslied is gez. 
326: 1 en 2 “Een 
rijke schat van 

wijsheid”. Ds. Slik gaat voor in het 
drempelgebed. Vandaag is het Bijbelzondag 

(hier een week 
eerder dan 
elders). Psalm 
95: 1 en 3 “Steek 
nu voor God de 
loftrompet”. 
In het gebed voor 
de wereld wordt 

de grote brand in de Leeuwarder binnenstad 
genoemd. 
Na het glorialied gez.424: 1 en 2 volgt het 
gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
 

Dienst van de schriften 
Klaaske de 
Boer leest 
Psalm 121; 
daarna worden 
gezongen de 
coupletten 3 en 
4 van dit 

pelgrimslied.  
Koosje Reitsma leest 
1 Korintiërs 15: 1 – 22 
(de opstanding van de 
doden), gevolgd door 
het zingen van gez. 
328: 1 en 3 “Here 
Jezus, om uw woord”. 
 

 

 
Overdenking:  
Ds. Slik vertelt het verhaal van het meisje Mary 
Jones uit Wales, die omstreeks 1800 ging sparen 
voor een eigen bijbel. Dat inspireerde anderen 
om de Bible Society 
op te richten; in 
Nederland is dit 
initiatief in 1810 
overgenomen.  
De bijbel betaalbaar 
te houden en te 
vertalen. “Het 
verhaal gaat verder” 
is het thema van deze dienst. Als je vertelt over 
het leven van een dierbare overledene, dan komt 
die persoon weer tot leven. De herinnering 
levend houden. De brief van Paulus aan Korinte 
is het oudste gedeelte van het Nieuwe 
Testament, uit het jaar 55. Mensen konden de 
opstanding niet geloven. Paulus stelt dit 
uitgebreid aan de orde; er waren nog mensen die 
het hadden meegemaakt. Gods genade wordt 
duidelijk door de opwekking. Altijd reageren 
mensen met ongeloof op de opstanding. Gods 
scheppende kracht heeft Jezus tot leven 
gebracht. Dit verhaal is de wereld ingegaan. Een 
positief perspectief: God houdt het leven in zijn 
handen; zie Psalm 121. Laten we blijven 
spreken, dan groeit de hoop in ons hart. Amen. 
Na orgelmuziek volgt gez. 289: 1,2,4 
“Morgenglans der eeuwigheid”. 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van 
dienst meldt dat de 
bloemen als groet 
gaan naar Joop en 
Elske Roorda.  
De vrijwilligers, welke 
met het her straten 
van de paden bij de 
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kerk hebben geholpen worden bedankt. 
 
Overlijden 
Staande 
wordt Sake Mink 
herdacht. Hij overleed 
op 10 oktober jl. 
Boven de rouwbrief 
staat: “Alles moatst 
loslitte, mar der is Ien 
dy’t dy fêst hâldt”. 
De persoon van Sake 
Mink wordt kort door 
Carla van der Graaf gememoreerd, gevolgd 
door het lezen van het gedicht van Hanna Lam: 

“De minsken fan foarby”. 
Tijdens het zingen van psalm  
90: 1 en 8 wordt door een 
diaken een licht aangestoken 
en naar de gedachtenis-nis 
in de kapel gebracht. 

 
Linda 
Jongbloed 
vertelt over de 
collecte voor 
het bijbel-
vertaalwerk. 
Het gaat nu om 
drie vertalingen 

voor West-Afrika en één vertaling in Nederland 
(in “gewone” taal). Op de zondagsschool wordt 
door de kinderen gespaard voor kinderen in 
West-Afrika. Linda noemt nog de bijbelquiz op 
de tv op 30 oktober a.s. 
Er zijn twee collectes (Bijbelvertaalwerk en 
kerkelijk werk). 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de voorbeden worden de namen genoemd 
van hen die in onze gemeente een dierbare 
hebben verloren: Mieke Mink, Elske Roorda. Zij 
worden in onze gebeden herdacht. 
Na een kort stil gebed worden de gebeden 
afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van 
Ús Heit. 
 
Het slotlied is een lied van Fedde Schurer: gez. 
330: 1 en 3 “Heb dank, o God van alle leven”.  
 

 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 

De zegenbede wordt afgesloten met een 
driemaal gezongen Amen.  
Bij de uitgang wordt de folder “Wijs met de Bijbel 
2013” uitgereikt. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Yvonne Slik, Balk 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderlingen:  Carla van der Graaf 
  Sándor Weerstra 
Diakenen: Tjitske Cnossen 
  Wiebren Jongbloed 
Lezingen: Klaaske de Boer 
  Koosje Reitsma 
Bloemen: Fokje Leistra 


