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Zondag 29 juli 2018       

 
Dienst van de voorbereiding 
Als “opwarmertje” zien we op het scherm al het 
thema van deze dag : vragen rond Hager – de 

kracht van 
verbeelding.  
Ouderling Truus 
Sterrenburg heet 
iedereen welkom. Het 
openingslied is lied 
146c: 1, 3, 5, 7 “Alles 
wat adem heeft love de 
Here”.  

Hierna volgt 
stilte, 
bemoediging 
en groet en 
gaat ds. 
Corry Nicolay 
voor in het 
drempelgebed.   

Van lied 117a zingen we beide verzen, “Gij 
volken loof uw God en Heer”. 
 

Dienst van de schriften 
Het gebed van de zondag voor ontferming en 
opening van het Woord is het morgengebed 
van Dietrich Bonhoeffer “Tot U, God, roep ik in 
de vroege morgen” (liedboek blz. 533). 
1e lezing (OT): Genesis 16: 1-11 over Hagar en 
de geboorte van Ismaël. 
 

 
2e lezing (NT): Romeinen 8: 14-
17 waarin Paulus schrijft dat 
we kinderen en erfgenamen 
van God zijn.   
Zingen lied 23c: 1, 2, 3, 4 “Mijn 
God, mijn herder, zorgt voor 
mij”. 
 
Uitleg en verkondiging 
Vragen rond Hagar als thema 
vanmorgen. 
Ds. Nicolay refereert aan de 
Kirchentag in 
Berlijn/Wittenberg. Zij doet een 
oranje (kleur van stil verzet) 
sjaal om met de tekst: “Du 
siehst mich”. 
Hagar vlucht in de woestijn, 
hoogzwanger van Abr(ah)am. Als je iemand dood 
wilde hebben, maar niet zelf wilde doden, was 
het in de woestijn wegsturen een mogelijkheid. 
Het verhaal van Hager kennen de joden en de 
moslims ook. In de Koran is Hagar waarschijnlijk 
een dochter van de farao. Hagar wordt naar een 
oase gestuurd; je bent onder Gods hoede. Maar 
God zegt tegen Abraham: zij valt ook onder jouw 
hoede. Bij het gaan offeren 
van een zoon gaat het in de 
Koran om Ismaël, zoals in 
de Bijbel het gaat om Isaak.   
In de Bijbel is er begrip voor 
alle drie personen: 
Abraham, Sara en Hagar. 
Laat elkaar niet in de steek. 
Water, Gods nabijheid en de medemens heeft 
ieder nodig om te overleven. Hagar gaat terug 
naar Abraham, ze hoeft niet alleen door het leven 
te gaan. 
Op het scherm wordt een schilderij vertoond van 
deze bijbelse familie.  
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Joden, christenen en moslims zijn allen 
kinderen van Abraham. 
Het verband wordt gelegd naar het heden, naar 
vluchtelingen. Welke houding hebben wij als 
christenen? Als we mild worden is er meer 
mogelijk. Steun van medemensen heeft 
iedereen nodig. Als erfgenamen delen wij, ook 
het lijden, met God. Jezus weet wat lijden is, 
maar is niet verbitterd. Wij ontvangen dan om 
niet de kracht en glans van God. Amen. 
 
Na een kort moment van stilte zingen we lied 
791: 1, 2, 3, 4 “Liefde, eenmaal uitgesproken”. 

 
Dienst van het delen 

De drie boeketjes 
gaan naar: fam. 
Postmus, 
mevr. Zandberg en 
mevr. Van Dijk. 
 
1e collecte:  diaconie.   
2e collecte:  onderhoud 
gebouwen. 
Een viertal foto’s  
(Kirchentag) worden 

vertoond: 
Ds. Nicolay met twee collega’s uit Eritrea 
(ontmoeting en gebeden), gesprek met een 
docent uit Syrië (ontmoeting en luisteren), 
lichtceremonie op avond (doorgeven van het 
ontvangen licht) en het Onze Vader in vele 
talen opgeschreven en uitgesproken. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 

Het gebed begint met het zingen van lied 791: 5 
“Liefde laat zich voluit schenken” en besluit  
met 
vers 6 “Liefde boven alle liefde”.  
Na stil gebed spreken we het Onze Vader uit. 
 

Heenzending en zegen 
Het slotlied 
is lied 657: 1, 
2, 3 “Zolang 
wij 
ademhalen”.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de zegen 
van de Heer. Als antwoord op 
de zegen wordt gezongen het 
4e couplet van lied 657 “Ons 
lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop”.   
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Corry Nicolay, Heerenveen 
Organist:  Klaske Deinum  
Ouderling: Truus Sterrenburg 
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Nieske Span 
Koster:   Janny Veenstra 
Beamer:  Dick Sterrenburg  
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Tekst: SIW  /  foto: ROB 


