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Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Corry 
Brouwer heet ons allemaal van 
harte welkom. 
 
Predikant Wiebrig de Boer-
Romkema gaat 
deze ochtend 
voor.  
Het 
openingslied is 
103 c, 1, 2 en 3. 

‘Loof de Koning heel mijn wezen’.  
 

Na de bemoediging, stil gebed en 
het drempelgebed, zingen we lied 
103 c 
‘Wy binne as de simmerblommen, 
komt de wyn, dan is it dien, mar 
wylst minsken gean en komme, is 
Gods gloarje noait fergien.’ 
 
Dan volgt een litanie om het 

menselijk lijden uit Afrika. Afgewisseld met 
coupletten van ‘Kum Ba Jah my Lord’:  ‘Kom tot mij, 
Heer.’ 
Het Glorialied is psalm 146, 1,3 en 4. ‘Zing mijn ziel 
voor God uw Here’.  

 
Dêrnei komme de tsien wurden nei Exodus 20 1:17 
fan Margyt Poortstra mei oanslutend lied 833 ‘Neem 
mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn, druk 
uw zegel op mijn ziel en leef in mij’. 

 

Dienst van de Schriften 
Vervolgens de lezing  1 Timotieus 6:”11b – 19’ en 

daarna lied 870, 1, 2 en 8. 
 
In Lucas 16 19-31 wordt het verhaal 
van Lazarus verteld met 
daaropvolgend lied 718.  
‘Wil dan geven 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 

‘t woord van uw genade, opgaan, sterk en vrij’. 

 
Preek 
Vandaag horen we verhalen over armoede en 
rijkdom. Wanneer ben je arm en wanneer rijk? 
Wanneer voel je je arm of rijk?  Je bent vaak niet óf 
arm óf rijk, dat is tekort door de bocht, Je kunt alles 
hebben wat je hartje begeert en toch arm zijn aan  
geloof hoop en liefde. Je kunt het op het oog goed 
voor elkaar hebben voor de buitenwereld maar toch 
arm zijn aan contacten, aan liefde, aan geborgenheid, 
aan innerlijke vrede.  
Dit alles hangt ook af  van waar onze wieg gestaan 
heeft, wat hebben we meegekregen aan kansen, 
rijkdom, liefde en vertrouwen. Misschien te weinig, 
Wie ziet jou staan?  Wie wil naar jouw verhaal 
luisteren? De arme Lazarus heeft wel een naam in dit 
goede verhaal. ‘God helpt’.  Is het 
glas halfvol of half leeg? Met welke 
ogen kijken we? Nu de 
orgelrestauratie er aan komt, ga je 
dan mopperen omdat  met de piano 
wordt gezongen of zie je het als een 
belevenis: zingen met de piano.   

 
Streef naar rechtvaardigheid, 
geloof, liefde,  
volharding en zachtmoedigheid. Durf profeet te zijn, te 
schreeuwen als het moet om mensen wakker te 
roepen tot het gaan naar het koninkrijk. 
Er maar blind op los leven in jouw rijkdom zonder oog 
voor wie er bij wijze van spreken op je stoep liggen in 
armoede, dat is niet de weg die de bijbel wijst. 
Ja maar moet ik dan de hele wereld redden? Dan 
kunnen we denken aan de wijsheid van het jodendom 
‘Wie één mens redt, redt de hele wereld. 

 

Dienst van het 
delen 
De bloemen gaan naar 
Dhr. Klaas Duursma. 
 
1e collecte: Kerk in 
actie, werelddiaconaat 
Moldavie, er wordt een 
powerpoint getoond.   
2e collecte: Onderhoud 
gebouwen.  
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Herdenking 

Gaatske Jongbloed is overleden. 
We gaan staan en herdenken haar 
in stilte. Er wordt een kaarsje voor 
haar aange-
stoken.  
 
Dan tankt de 
foargonger 
foar wat ús 
echt ryk 
makke hat. 

Ek bidt se foar de rouwenden 
om frou Jongbloed en dat Gaatske yn frede by God 
wêze mei. It gebed rint út op ús Heit, dat wy 
allegearre meiinoar bidde. 

 

Slotlied en Zegen 
It slotlied is 466:  ‘Als God mijn God maar voor mij 
is’. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Na de zegen zingen we 
‘Gij zijt geweest OHeer en 

Gij zult wezen, De zekerheid van 
allen die u vrezen.’  

 
Na afloop van de dienst schuilen we 
gezellig in de hal. We kunnen de 
kerk niet uit, in verband met de hele 
harde regen. 
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