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Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 

Janny Veenstra heet ons 
welkom. Het openingslied 

is psalm 65: 1 “De stilte 
zingt U toe, o Here”.  

 
Na stilte en het 
openingsgebed 

zingen we het 
tweede couplet 

van deze 
psalm, 
gevolgd door 

het gebed om 
ontferming. 
Het loflied is 

lied 313: 1,3,4 
“Een rijke 
schat van 

wijsheid”.   
 

Dienst van het woord 
Vandaag gaat het over de gelijkenis van de 
zaaier.  

Na gebed volgt de 
eerste lezing, Jesaja 
55: 6-13 over de 

zoektocht naar God (uit 
de Friese Bijbel). 
Daarna wordt gezongen 

lied 772 “Jesaja heeft 
eeuwen geleden voorzien”, welke we zouden 
kunnen zingen als een dans volgens ds. 

Wiebrig de Boer-Romkema. De eerste twee  
 

 
verzen worden solo gezongen 
door de voorganger, de andere 

beide verzen door allen. 
De tweede lezing is Matteüs 13: 
1-9 en 18-23 over de gelijkenis 

van de zaaier, gevolgd door het 
zingen van lied 764: 1,2,3,4,6 

“Een zaaier ging uit om te 
zaaien”. 
 

Overdenking 
Vanmorgen wordt de 
overdenking geheel in het Fries uitgesproken. 

Tuinieren wordt door veel mensen gedaan, vaak 
met genoegen, maar het vraagt wel om geduld. 
Onze tijdgeest vraagt echter snelle resultaten. 

Jezus vertelt met voorbeelden uit het dagelijks 
leven.  
Die van de zaaier is de eerste gelijkenis in het 

evangelie van Matteüs. Het gaat over het werken 
in de tuin van Gods koninkrijk. Dan komen we 

ook ongeloof, twijfel en cynisme tegen. Jezus 
strooit de woorden uit, gaat er niet veel van 
verloren? Soms voel je je een slechte zaaier, 

maar soms landen de woorden goed, zonder dat 
je het zelf door hebt. De oogst hangt niet van jou 
af. Als ziekenhuispredikant wist ik ook niet altijd 

wat een gesprek met mensen doet.  
Luister naar het woord en probeer 
het te begrijpen. Je geloof moet in 

je geworteld zijn. Het zaad tussen 
de distels: alle zorgen nemen je zo 

in beslag, dan komt er niets binnen wat kan 
bloeien. Driekwart van het zaad vindt geen goede 
grond, maar 25 % wel en brengt vrucht voort, 

soms veel, soms minder. 
 
Tot slot van de overdenking leest ds. Wiebrig de 

Boer-Romkema het gedicht “De woordzaaier” 
van Karel Eykman: gul blijven rondstrooien. 
Amen. 
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Stilte en orgelspel. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dienst van het delen en gebeden 
Mededelingen door de 
ouderling van dienst: 

de bloemen gaan vandaag 
naar fam. De Jong, 
Brédyk.   

1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

De voorganger brengt de 
groeten van dhr. en mw. 
Duhoux over aan de 

gemeente. 
 

Wij bidden voor alle 
mensen die ziek en 

kwetsbaar zijn. Wij bidden voor onze wereld, 

ook om de goede dingen te zien en te danken 
voor deze wereld. Het gebed wordt besloten 
met het gezamenlijk uitgesproken Ús Heit. 

 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij lied 838: 1,3,4 “O grote 

God die liefde zijt”. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Hierna worden 
we 
heengezonden 

met de zegen 
van de Heer, 
beantwoord 

door een 
driemaal 
gezongen Amen. 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:        ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:             Klaske Deinum   
Koster:   Drees Visser  
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen: T jitske Cnossen, Alie Kalsbeek  
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