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Dienst van de voorbereiding  
Op deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 
worden we  welkom 
geheten door ouderling 
van dienst Truus 
Sterrenburg. Ons 
openingslied is lied 122 
: 1 “Hoe sprong mijn 
hart hoog op in mij”  

Hierna volgt stil gebed en votum en groet. 
 

Dienst van de schriften 
Ds. Kraan 
gaat ons 
voor in het 
Kyriëgebed. 
Hierin 
draagt hij de 
nood van de 

wereld op aan God.   
We zingen nu met elkaar als glorialied lied 146c 

: 5 en 6: 
“O, gij 
verdrukten, 
die onrecht 
moet lijden”  
In het 
gebed dat 
volgt wordt 
gevraagd 

om Gods Geest in deze dienst.  
De eerste schriftlezing is uit Zacharia 2: 5 t/m 9 
en Zacharia 8: 1 t/m 8. Een man met een 
meetlint is bezig om op te meten hoe groot 
Jeruzalem moet worden. Een engel van God  
zegt dat dit niet mag. Jeruzalem moet een open 
stad blijven. 

We zingen nu lied 122: 2 “Hoe zijn de stammen 
opgegaan”  
De tweede lezing is uit Openbaring 
 21: 1 t/m 5 : ‘Ik zag een nieuwe  
hemel en een nieuwe aarde. Want 
de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is  niet  
meer’. 
We zingen nu lied 737: 1,2,6,19 en  
20: “Jeruzalem, mijn vaderstad” 
 

Overdenking 
De Israëlieten waren terug gekeerd uit 
ballingschap. Koning Darius had toestemming 
gegeven om de tempel te herbouwen en had 
daar subsidie voor gegeven. Ze hadden een 
mooie stad verwacht maar vonden alleen maar 
grote puinhopen.. Zacharia kreeg een visioen. 
Een visioen schetst Gods werkelijkheid naast 
onze werkelijkheid.   
Zacharia zag in dit visioen een man met een 
meetlint. Hij vroeg hem waar hij heenging. Hij 
wilde Jeruzalem opmeten. Er verscheen een 
engel die zei dat dit niet mocht. God wilde dat 
Jeruzalem een open stad werd waar iedereen 
welkom is. Volkeren moeten kunnen optrekken 
naar Jeruzalem en haar bevolken. 
In de tijd van Ezra en Nehemia werd er gezegd: 
eigen volk eerst. Niet trouwen met buitenlanders. 
Het volk moest zuiver blijven. Zo 
dacht ook Jona. Hij moest naar 
Ninevé om de mensen te 
waarschuwen. God wilde hen 
redden en niet dood hebben. Maar 
dat paste niet in Jona zijn straatje. 
Hij wilde niet dat zij zouden worden 
gered. Hij werd door God tot de orde geroepen. 
Er zijn in ons leven veel muren opgeworpen. 
Tussen landen, in de kerken en in families. Er 
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zijn altijd groepen die apart willen blijven. Ze 
geloven dat zij alles het beste weten en 
andersdenkenden deugen niet. Er is 15 keer in 
de geschiedenis een ‘Avondmaalstrijd’ 
geweest. Je moest toestemming vragen om 
aan te mogen gaan aan de Maaltijd van de 
Heer. Maar iedereen is uitgenodigd die gelooft 
in God. Er kwamen scheuringen in de kerken. 
Alles bleef achter de schutting. Zelfs Luther 
vond dat de joden mochten worden vervolgd en 
hun huizen platgebrand. Want zij hadden Jezus 
gedood. 
Muren moeten worden opgeruimd, maar juist 
nu worden ze weer opgebouwd tussen 
verschillende landen. Zo als tussen Israël en de 
Palestijnen. Maar ook worden er muren 
opgeruimd. Zoals tussen PKN en de 
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. De Berlijnse 
muur is afgebroken. Mensen gaan het nooit 
accepteren dat ze gescheiden worden door 
muren. We moeten een open samenleving zijn 
en oorzaken van terrorisme wegnemen. 
Geïnteresseerd zijn in andere mensen en in 
hen investeren. God zal de muur zijn en heeft 
het overzicht. Geweld en terreur hebben niet de 
toekomst. De muren zullen vallen. 
 
Na de stilte luisteren we naar muziek. 
We zingen lied 968: 2,4 “De ware kerk des 
Heren” 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag naar fam 
S. Monsma 
J.Algerasingel.  
 
 
 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: Kerkelijk 
werk. 
 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed. 
Ds. Kraan gaat ons voor in gebed. Hierna volgt 
stil gebed en bidden we met elkaar het Onze 
Vader. 
We zingen als slotlied lied  969: 1,3: “In 
Christus is noch west nog oost” 

 

 

 

Heenzending en zegen 
We worden heengezonden met de zegen van de 
Heer.  
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. J. Kraan Burgum 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderling van dienst: Truus Sterrenburg 
2e ouderling:  Carla v.d. Graaff 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Tjitske Visser 
HM. 


