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Op deze stralende zondagochtend waait een 
heerlijk fris briesje. Veel gemeenteleden maken 
hun zondagse gang naar de kerk om elkaar te 
ontmoeten en Gods Woord te horen. Het is fijn 
om hier samen te komen. 
 

Welkom 
Ouderling van dienst Janny Veenstra heet 
gemeenteleden en gasten van harte welkom. 
Wij zingen ons openingslied, Lied 33: 1 en 2:  
`Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, 
dat leeft van `s Heren recht. Hijzelf heeft zijn 
getrouwe scharen een lofzang in de mond 
gelegd`. 
 

Na votem en groet 
bevestigt ds. 
Nicolay de trouw 
en liefde van onze 
God, zoals wij 
zongen in vers 2: 
`Op trouw 
gegrondvest zijn 
zijn daden, op 
liefde rust zijn 
heilig recht`. 
 
Wij openen ons 

voor God in gebed. 
 
Hierna zingen wij: Lied 33: 8: `Wij wachten stil 
op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem 
verheugd`. 
 
De Heer onze God is één. Laten wij Hem 
liefhebben uit geheel ons hart, onze ziel, ons 
verstand en onze kracht.  
Wij beamen dit door het zingen van Lied 302a: 
`God in den hoog` alleen zij eer en dank voor 
zijn genade. Halleluja, halleluja`. 

 
De kinderen gaan op hun plaats in de bank aan 
de slag met een kleurplaat. 
De rode draad in deze dienst is een bede: `Opdat 
wij wijs worden`. 
Op de beamer vertoont de echtgenoot van ds. 
Nicolay foto`s van de oecumenische Kirchentag 
in Stuttgart, die dit jaar als thema had `Damit wir 
klug werden`. Van dit grote zomerfestival is ds. 
Nicolay de contactpersoon voor Nederland. De 
Oecumene vanuit de PKN is hier zichtbaar 
aanwezig.  
 

Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed 
vóór de opening van 
Gods Woord, wat ons 
sterkte geeft in geloof, 
hoop en liefde.   
 
1ste schriftlezing: 1 
Koningen 3: 5-12: 
Salomo`s wijsheid. 
 
Wij zingen Lied 86: 1: `Hoor mij, Heer, wil 
antwoord zenden, zie mijn bittere ellende`.  
En 4: `Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij 
in uw waarheid wandelen`.  
 
Hierna laat ds. het herkenningssymbool van de 
Kirchentag zien: een rode sjaal met daarop 
`Damit wir klug werden` en Psalm 90: 12: `Leer 
ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart 
vervult`. 
 
Evangelielezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14-24 
 
Wij zingen (als een soort geloofsbelijdenis) Lied 
86: 5: `Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet 
wonderen aan ons leven`. 
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Overdenking 
Waar dromen wij van? Wat 
zouden wij God vragen? 
Deze vraag heeft te maken 
met hetgeen waarvóór wij 
leven, welk spoor wij 
nalaten. Voor mensen die 
met- én na ons leven.   
Tijdens de overdenking 

worden er foto`s van de Kirchentag vertoond. 
Het thema van die dag is gebaseerd op de tekst 
uit 1 Kon.: Salomo droomt over hoe hij een 
goede koning zal zijn. Op het festival hing een 
artiest erg hoog in de lucht, gewikkeld in een 
rood lint. Hij liet zichzelf vallen waardoor het lint 
werd afgewikkeld: door angst raak je vaak 
verstrikt maar als je op God vertrouwt (laat 

vallen) 
vangt Hij je 
op. Dit 
vereist lef. 
(lev = 
wijsheid in 
het 

Hebreeuws) Als emotie en ratio samengaan 
krijg je een mooie vorm van wijsheid en ben je 
op de goede weg. De tekst uit 1 Tess. (Paulus) 
leert ons dat je met de hulp van God een 
vredelievend mens kunt zijn. Door te haten 
wordt de haat alleen maar groter. `s Avonds 
vertellen de vele lichtjes op het grote plein dat 
God met je mee gaat als alles duister is. En als 
je tegen een muur loopt gaat Hij met je terug. 
Onderzoek alles, behoud het goede en spreek 
dat uit. Tijdens de slotdienst werd daar op het 
plein de Maaltijd van de Heer gehouden, ieder 
in zijn eigen geloofstraditie. Dit hoopvolle 
moment, zo samen te 
delen, geeft kracht in 
donkere tijden. Wij mogen 
leven vanuit die kracht en 
glans en geloven in het 
wonderlijke van deze God, 
door Jezus. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen Lied 103c: 1, 2 
en 5: `Loof de koning, heel 
mijn wezen, gij bestaat in 

zijn geduld, want uw leven is genezen en 
vergeven is uw schuld`. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 
gemeente naar Henri Vink. 
 
1e collecte: Zending 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 
Tijdens de collectes vertelt ds. Nicolay over hun 
hulpactie na de aardbeving in Nepal. De collectes 
en giften hebben tot nu toe een bedrag van  
€ 164.000,- opgebracht. Het grootste deel 
hiervan wordt gereserveerd voor de opbouw van 
de scholen. De actie wordt gesteund door 43 
kerken en is o.m. te volgen op Facebook.  
Hierna spreekt ds. een zegen uit:  
`Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
 
Weet dat de aarde je draagt,   
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede`. (Liedboek, blz. 1335) 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het Onze Vader, vertaald 
naar een oude Aramese tekst: 
 
 Onze Vader, 
 Bron van Zijn, 
 Die we ontmoeten  
 in de ontroering over wat is, 
 we geven U een naam, 
 opdat we U een plaats kunnen geven  
 in dit leven. 
  
 Bundel Uw licht in ons,  
 maak het zinvol. 
 Vestig Uw rijk van eenheid – nu 
 Uw enige verlangen  
 stroomt dan samen met het onze. 
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 Geef ons wat we elke dag nodig 
hebben 
 aan brood en inzicht. 
 Maak de koorden van fouten los 
 die ons vastbinden aan het verleden, 
 zoals wij ook anderen  
 hun misstappen kunnen vergeven. 
 Laat oppervlakkige dingen  
 ons niet misleiden. 
 
 Uit U wordt alle werkzame wil geboren. 
 de levende kracht om te handelen, 
 het levenslied dat alles verfraait 
 en dat zich van eeuw tot eeuw 
vernieuwt. 
 Amen. 
 

Heenzending en zegen 
 
Als slotlied zingen wij: Lied 793: 1, 2 en 3: 
`Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn 
wij gemaakt door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt`. 
 
Wij zegenen elkaar door elkaar een hand te 
geven en te zeggen `Je bent gezegend`. 
 
De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Corry Nicolay-Bouwer,  
                                                      Heerenveen 
Organist:   Klaske Deinum 
1e ouderling:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed 
    Janny Pimmelaar 
Koster:   Klaas Krol 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
Foto’s:   Komen uit het archief. 
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