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Dienst van de voorbereiding 

Alie Bouma heet 
ons als ouderling 
van dienst 
welkom. De 
gastpredikant is 
ds. Jurjens uit 
Drachten.   
Het openingslied 
is psalm 33: 1 en 
2: 

“Kom nu met zang en roer de snaren”. 
Na de zegen zijn we een moment stil voor God. 

Na gebed zingen we psalm 33: 8. 
We roepen God aan om ontferming over de 
nood van onze wereld en prijzen daarna God 
met lied 273: 1, 2 en 3 “Looft God, die zegent al 
wat leeft”.   
Ds. Jurjens constateert dat er voor de 
kindernevendienst geen kinderen aanwezig 
zijn.  
 

Dienst van de schriften 
Voor de lezingen uit de bijbel wordt gebeden 
om Gods Geest. De lezingen zijn volgens het 
rooster van het kerkelijk jaar. 
1e lezing: Exodus 32: 7-14 over het gouden 
stierkalf na de uittocht uit Egypte. 

 
Psalm 103: 5: “Zoals een vader liefdevol zijn 
armen”. 
2e lezing: Matteüs 18: 21-35, waarin Petrus aan 
Jezus vraagt hoe vaak te vergeven. 
Lied 796: 1 en 2: “U Here Jezus roep ik aan”. 
 
Preek.  
In de preek wordt stilgestaan bij het gedeelte uit 
het evangelie. Amenah Bahrami uit Iran is 
slachtoffer van 
verminking van 
haar gezicht door 
het zuur wat in 
haar ogen is 
gegooid. 
Jarenlang heeft zij 
gevochten om als 
slachtoffer 
genoegdoening te 
verkrijgen. Zij wil het kwaad wat haar en andere 
vrouwen is aangedaan aan de kaak stellen. 
Eindelijk is de dader gearresteerd en volgens de 
sharia mag het slachtoffer het vonnis (oog om 
oog en tand om tand) voltrekken. Maar 
uiteindelijk kiest zij voor het recht om vergeving 
te schenken. Wat haar is aangedaan wil ze een 
ander niet aandoen. 
Het goede moet iets teweegbrengen. In het 
verhaal uit Matteüs kon de koning het niet 
plaatsen dat zijn mededogen niet werd 
beantwoord. Dan eist de koning alsnog zijn recht 
op ter wille van de gerechtigheid. Vergeving is 
geen relativering van het recht. Recht van vonnis 
en recht van vergeving. Een mens die vergeeft 
stijgt boven zichzelf uit en wordt zo echt mens. 
Hoe vaak vergeven? Petrus vraag was als een 
berekening: wat levert het op? Kunnen vergeven 
is het geheim van het slachtoffer. Amen. 
 
Van lied 993 “Samen op aarde” worden alle 
coupletten gezongen. 
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Dankgebed en dienst van het delen 
Wij danken God dat Hij ons ziet. We bidden 
voor mensen in scheiding, mensen met 
schulden, beschadigde mensen en voor het 
herstellen van breuklijnen. Er wordt gedankt 
voor het 10-jarig bestaan van de PKN. Na stil 
gebed volgt het gezamenlijk uitspreken van het 
Onze Vader. 

De ouderling van 
dienst heeft de 
volgende 
mededelingen.   
De bloemen gaan 
als dank voor zijn 
inzet naar Siebe van 
der Woude, 
Legedyk. 
Het werk van Carla 
van der Graaf wordt 
tijdelijk waarge-
nomen door de 
andere 
ambtsdragers. 

Volgende zondag is de startzondag; men wordt 
verzocht op de fiets naar de kerk te komen, 
omdat we na de dienst nog naar Swichum 
gaan. 
I.vm. het 10-jarig bestaan van de PKN is er 
vandaag een viering in de Fonteinkerk in 
Nijkerk, waarbij ook het koningspaar aanwezig 
zal zijn.  
Op 4 en 5 oktober a.s. viert ds. Toos Wolters 
het 25-jarig ambtsjubileum met een symposium 
“Op weg naar een nieuwe beleving van 
God” (4 okt. om 14.00 uur). 
Er zijn twee collectes: 
1. Jeugdwerk – help JOP aanwezig te zijn 
in jongerencultuur. 
2. Kerkelijk werk. 

Het slotlied is lied 416: 1, 2 en 4 “Ga met God en 
Hij zal met je zijn”. 

Heenzending en Zegen 
De zegen wordt afgesloten met het 3x gezongen 
Amen.   

Medewerkers 
Voorganger: ds. J.N. Jurjens, Drachten  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Ypie Lindeboom 
Ouderlingen:  Alie Bouma, Elske Roorda 
Diakenen: Tjitske Cnossen, Alie Kalsbeek 
Bloemen: Lies de Jong 
 


