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Een warm welkom wacht ons bij de ingang 
van de kerk door een diaken. Daarna 
wenst de ouderling ons een goede dienst. 
Onze eigen predikant Wiebrig de Boer-
Romkema gaat voor. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het intochtslied is psalm 
139. ‘Ik loof u die mijn 
schepper zijt’.Antifoon bij 
deze psalm is lied 710d.: 
’Doorgrond mij, ken mijn 
hart, God, Leid mij op uw 
weg.’   

Daarna volgt de 
bemoediging en het 
drempelgebed met 
aansluitend lied 139: 14. 
Het glorialied is 362: 1,2 
en 3. ‘Hij die gesproken 
heeft een woord dat gaat’.  

 
 

Dienst van de Schriften 
We kiezen tegenwoordig heel wat af. Van 
kleine dingen tot grote dilemma’s. Er is 
zelfs sprake van keuzestress. Waar doe je 
goed aan? Wat heeft geloven daar mee te 
maken? Krijg je daar ook stress van? 
 

 
We zingen lied 316: 1 en 4 
‘Gods libbenswurd is net te 
dreech’.  
 
De lezing uit het oude 
testament, Deuteronomium 30: 
11-20 gaat ook over kiezen. Het 
volk gaat het beloofde land 
intrekken. Hoe kies je daar te 
leven? 

Aansluitend zingen we 
lied 845: 1, 2 en 3. 
‘Tijd van vloeken en 
tijd van zegen, tijd van 
droogte en tijd van 
regen’.  

 
De lezing uit Lucas 14, 

25-33 gaat over het volgen van Jezus.  
 
Preek 
Vaak staan we voor keuzes. Altijd doemen er 
wegsplitsingen en kruispunten op en er is 
niet een duidelijke rode of blauwe 
paaltjesroute die je zonder nadenken kunt 
volgen. Je moet zelf keuzes maken van de 
weg welke  je bewandelt. Dat geeft 
keuzesstress. Een woord dat vroeger niet 
bestond maar nu bekend is bij iedereen. Hoe 
kies je hét leven?   
 Hoe blijf je op koers in een onoverzichtelijke 
wereld? Naast de kleine keuzes heb je ook 
nog de echte grote problemen in de wereld, 
die je kunnen deprimeren. Mugabe, dit net 
overleden is en begon als een grote 
vredesduif maar zich gaandeweg ontpopte 
als een wrede dictator, de brexit en noem 
maar op. 
Waar is het goede dat me optilt? Wat geeft 
mij en ons als 
geloofsgemeenschap kracht 
voor de reis? De vraag stellen 
kan alleen al ruimte en lucht 
geven. Op gezette tijden even 
stil staan bij de grote vragen 
hoort bij onze pelgrimsreis. 

ZZOONN--DDAAGG  BBOOEEKK 
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Waar geef je je in alle ‘zeeen van niet 
weten’ aan over? Wat is je drijfhout? We 
begonnen met psalm 139 als drijfhout. 
‘Doorgrond mij ken mijn hart, God, leid mij 
op uw weg’. Je hoeft niet alles zelf te doen. 
God lief hebben geeft grond onder de 
voeten, stukjes beloofde land in dit leven. 
Niet alleen gericht te zijn op de eigen kring 
maar allereerst voor de minstbedeelden. 
Weet wat je kiest. Amen. 
 

Dienst van het delen 
Na de stilte 
en het 
orgelspel 
volgen de 
medede-
lingen. De 
bloemen 
gaan naar 
Jurjen en 
Tjitske 
Cnossen.  

 
Collectes: 1. Jeugdwerk JOP  en 2. 
Kerkelijk werk. 
 

Dankgebed en voorbeden 
De voorganger bidt en dankt dat God om 
ons bewogen is en wij daarom niet alleen 
zijn. We zingen aansluitend God fan fier en 
hein ús Heit en als slotlied: 823: 1,4 en 5. 
‘Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde 
aan de mens gegeven.’  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zegen 
Dan volgt de Zegen en lied 425 ‘Wy gean 
mei jo segen bliermoedich ús wegen ’.  
 
 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend 
door: 

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-
Romkema  

- Organist: Albert Minnema 
- Ouderling: Linda Jongbloed 
- Diaken: Wiebren Jongbloed en 

Tjitske Cnossen 
- Koster: Gerrit de Vries 
- Beamerpresentatie: 

Hendrik Hiemstra 
- Tekst: JR   Fotos: ROB 


