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Dienst van de voorbereiding   

Aan het begin van deze 
dienst leek het wel of er 
een stoelendans plaats 
vond in de kapel. Een 
gemeentelid ging op 5 
verschillende stoelen 
zitten. Het bleek dat we 
na de dienst konden 
proefzitten voor evt. 
nieuw te bestellen 
stoelen. Gelukkig zat ze 
weer op haar eigen plek 
toen we werden welkom 

geheten door ouderling van dienst Elske 
Roorda-Posthuma. We zingen met elkaar lied 
216: 1,2 en 3:”Dit is een morgen als ooit de 
eerste”  

 

Gebeden 
Na groet en bemoediging 
zingen we “Nim my, nim my 
sa’t ik bin” waarna da. H. 
Post-Knol het kyriëgebed 
bidt. De gemeente 
beantwoord dit steeds met 
een gezongen Kyrië  Dan 
zingen we lied 117d in 

wisselzang: 
“Bring huld’oan 
God jim folken”  
  

Dienst van de 
schriften 
Na het gebed om 
licht  volgt de 

schriftlezing uit Numeri 13 : 1-2,21-14:8   
Mozes moest mannen naar Kanaän sturen om 
het te bespioneren. Van elke stam één. Ze   

 
zagen een land van melk en honing maar ook dat 
de mensen die er woonden reuzen waren die ze 
nooit konden verslaan. Alleen 2 mannen (Jozua 
en Kaleb) gaven aan dat ze met Gods hulp het 
land konden innemen. 
Hierna zingen we lied 723 : 2: “O, Heer, uw 
onweerstaanbaar woord” 
 
Overdenking 
Numeri betekent in het Hebreeuws: in 
de woestijn. De Israëlieten waren uit 
Egypte, waar alleenheersen geldt, 
vertrokken naar Kanaän waar men 
rekening met de zwakken houdt. 
De woestijn is een leerschool waar je 
leert hoe je met elkaar om moet gaan. Uitvinden 
hoe je vrij blijft van onderdrukking. Mozes en 
Aäron hebben de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om dit de mensen te leren. Hoe ga je 
om met honger en dorst, met bedreigende en 
goedwillende mensen. Draag en verdraag en doe 
niet alsof moeilijke en vervelende dingen er niet 
zijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor 
elkaar. Zoek mensen uit de samenleving die 
betrouwbaar zijn, moedig en niet bang om over 
grenzen te gaan.   
Er moet niet één sterke man het voor het 
zeggen hebben. De mannen die naar 
Kanaän moesten zagen wel de goede 
dingen maar de negatieve wogen 
zwaarder. Ze gaan liever terug naar het oude 
bekende. Ze kennen alleen het recht van de 
sterkste, maar dat verandert vaak in geweld. 
Gelukkig zijn er altijd mensen die wel de 
mogelijkheden zien. Dan wordt er gezocht naar 
ander beheer, overleg en trouw. 
Laten we met elkaar een huis van liefde bouwen 
met een dak van vertrouwen, een tuin vol licht en 
muren van begrip en kamers om elkaar te 
vinden. 
De Heer is de wegbereider. Dat het zo mag zijn. 
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Na stilte en muziek zingen we “Alle wûnder om 
ús hinne, komt út Gods hân”  Dan volgen de 
afkondigingen.  
 
Gedenken 

We staan stil bij 
het overlijden 
van ons 
gemeentelid 
dhr. Jacob 
Praamstra  uit 
Leeuwarden en 
na het lezen 

van het gedicht: “de mensen van voorbij,” 
zingen we lied 90: 1 en 8: “Gij zijt geweest, o 
Heer, en Gij zult wezen”   
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
We sluiten de gebeden af met Us Heit 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van de gemeente 
naar de fam. 
Jouta, 
Marwesterdyk. 
 
1e collecte: Het 
Roosevelthuis 
2e collecte: 
Kerkelijk werk 
 

 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: “Behoedzje, bewarje ús 
leave God”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de Zegen 
van de Heer.   
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da H.Post-Knol uit Dronrijp 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Diakenen:  Nieske Span en Marga Bloem 
Deze dienst was geheel in het fries. 
HM 


