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Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van 
dienst Corrie 
Brouwer heet ons 
welkom, waarna we 
het openingslied 
119: 1, 40 en 60 
zingen, ‘Welzalig 
wie de rechte 

wegen gaan’. 
 
Na het 
bemoedigings-
gebed zingen we 
lied 195: 
 
 

‘Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen’ 

 

 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Deuteronomium 6 v.a. 4 in het Fries. 
Hierna zingen we psalm 146 A, 2, 3 en 7: ‘Laat 
ons nu vrolijk zingen’. 
Vandaag is het zondag Rogate wat bidzondag 
betekent. 

 
Daarna volgt  lied 885: 1 en 2 ‘Groot is uw trouw, 
o Heer’ gezongen. 
In het gebed wordt gevraagd dat we mogen 
groeien in wijsheid en het woord vrucht mag 
dragen. 
Aansluitend zingen we 150, 1 en 2 ‘Loof god, loof 
hem overal’. 
 
2e lezing: Prediker 3 1-13 ‘Oeral is in tiid foar’. De 
predikant noemt dat het hem trof zoals een 
ouderling bij de Synode van de PKN deze 
schriftlezing in het Fries voorlas. 
Daarna volgt lied 845, 1, 
2 en 3 ’Tijd van vloek en 
tijd van zegen’ 
geïnspireerd op 
bovengenoemde 
schriftlezing.  
Daarna wordt psalm 145, 
een loflied van David, 
voorgelezen en zingen 
we van deze psalm 1,2 
en 3. 
De kinderen gaan tijdens de overdenking naar 
hun eigen dienst. 
 

Overdenking   
Het boek Prediker bevat veel 
ervaringswijsheid en is 
waarschijnlijk in de 3e voor 
Christus geschreven. Prediker 3 
is een opsomming van 7 groepjes 
van tegenstellingen. Recht en onrecht, waarheid 
en leugen enz. Alles hoort bij het menselijk 
bestaan en op de achtergrond van ons bestaan 
staat de eeuwige, wij zijn kleine mensen die niet 
alles kunnen bevatten. 
Lucht en ledigheid, het klinkt fatalistisch en 
pessimistisch maar ook: trek vrolijke kleren aan 
enz, dit maakt het leven dragelijk ook bij 
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tegenwind. Het leven is niet maakbaar, niet 
alles loopt precies zoals je graag ziet. Elk mens 
heeft te maken met tegenwind.  
Het lijkt daartegenover in psalm 145 dat het de 
psalmist alleen maar voor de wind gaat. Psalm 
145 is één grote aansporing om God te loven 

als zingeving voor het bestaan. Geen 
dag zonder lofprijzing, er is elke dag 
wel wat te vieren. 
 
Na de overdenking is er stilte en 
orgelspel. 

We zingen lied 412: 1, 3 en 6  met als laatste 
regels ‘op U steunt onze hoop, o God van ons 
vertrouwen: zij worden nooit beschaamd, die op 
uw goedheid bouwen’. 
 
De kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst. 
 

Dienst van het Delen 
Jannie Pimmelaar doet mededelingen over de 
Nepalcollecte, een initiatief van predikant 
mevrouw Nicolay die vorige week hier was. 

Corry deelt mee dat de 
bloemen naar onze 
predikant  Wiebrig de 
Boer-Romkema gaan. 
De vacatures van de 
kerkenraad zijn ingevuld. 
Truus Sterrenburg wordt 
wijkouderling 
Folkert Jongbloed, 

kerkrentmeester en  
Nieske Span Diaken. 
De vacature van jeugdouderling is nog vacant. 
Op Hemelvaart gaan we traditiegetrouw 

‘dautraapjen’.  
Renske van Dijk-
Groeneveld is 
overleden en we 
herdenken haar 
staande met de 
tekst van psalm 

90: 1  
 

’De mensen van weleer’.  
 
1e Collecte:  Diaconie. 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen. 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De predikant bidt voor de naasten van de 
overledene. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 791: 1,4 en 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                   Hierna worden we heenge-                                 
                                   zonden met de Zegen van  
                                   de Heer.  
 
 
 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. J.L. de Haan, St. Annaparochie 
Organist:  A. Minnema 
Koster:   Jannie Veenstra  
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
Ouderling van dienst: Corry Brouwer 
2e ouderling:  Alie Bouma  
Diakenen:  Jannie Pimmelaar en Tjitske           
                               Cnossen 
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