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Welkom 
Ook deze zondag 
worden we weer online 
welkom geheten door 
ouderling van dienst, 
Corry Brouwer.   

 
Dienst van 
voorbereiding 
Het is deze zondag de 
slotdienst van het 
winterwerk. Het was 
een vreemd seizoen 

.Het thema was: een goed verhaal .Het is een 
gemis dat we elkaar niet kunnen zien. Erik 
Wassenaar zou deze zondag afscheid nemen 

van de zondagschool. 
Ook dat kan nu niet 
doorgaan. Dit zal nu 
met Kerst gebeuren. 
Ds. geeft een terugblik 
op de startzondag. We 
leven hier in de kerk 
van het goede 
verhaal. De verhalen 
kunnen ons 
aanspreken. Ze zijn 
als een spiegel voor 

onszelf.   
 
We zingen als openingslied lied 274: 1 
“Wij komen hier ter ere van Uw naam, 
Rond de verhalen die geschreven staan.” 

 
Bemoediging en gebed 
 
f: Us help is yn de namme fan de Hear 
a: dy’t himel en ierde makke hat 
f: Iepenje ús hert nei Jo ljocht 
a: en diel ús Jo frede mei! 

 
Nu volgt het 2e vers van lied 274 
“Untfermje Jo, kyrië eleison 
Wês ús neiby, sjoch yngeand nei ús om” 
 

By dizze tsjinst 
Nu volgt vers 3 van hetzelfde lied 
 
“Wy sjonge mei-inoar Jo ús gloarje ta 
Bliid mei dit libben, dat wy-in-oar noch ha” 
 
Corry Brouwer leest als psalmgebed , psalm 19: 
8-15 – NBV 
De schriftlezing is uit het evangelie van 
Johannes, 
hoofdstuk 
16:16-24 
 
We zingen lied 
107: 1 en 2 uit 
zingenderwijs. 
De tekst is van 
Alfred Bronswijk 
 
“Niet in tot steen gestolde woorden, 
Niet in wat tot voorbij behoorde 
Spreekt U het hart aansprekend aan.” 
 
Korte overweging 
 
Het is vandaag de 5e zondag na Pasen. Deze 
zondag wordt Rogate genoemd, wat betekent: 
Bid 
Alle liederen die we deze morgen zingen zijn 
gebeden, van dank tot lof en klacht. 
God draagt ons. 
 De 1e zeven verzen van psalm 19 bezingen de 
zon, de 2e zeven verzen bezingen een ander 
licht, het licht van de Thora. 
Als we die woorden ter harte nemen, kunnen we 
ze proeven, als vreugde voor ons hart. 
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Woorden, betrouwbaar, de dienaar laat zich er 
door verblijden, ze 
dragen vrucht. 
We vragen om ons vrij 
te spreken van al onze 
zonden, we zijn maar 
mensen die steeds 
verdwalen. God, 
spreek ons vrij. En laat 
ons vrijmoedig zijn. Dat 
we dienend willen zijn 
en niet heersend. Uw 
woord is al pure honing 
waar we zo maar van 

kunnen proeven. 
Het 15e vers is God als Rots en Verlosser. 
Het woord van God is stralend als de zon. 
Laten we dat Licht biddend volgen. We zitten 
niet altijd op een roze wolk, maar als we ons 
over durven te geven tilt God ons op, zodat we 
op bergen kunnen staan en worden we meer 
dan we kunnen zijn. 
Amen 

 
Na een korte stilte 
speelt Klaske Deinum: 
“You raise me up- van 
Josh Groban” 
 

Dienst van het 
delen 
 
Er volgen enkele 
mededelingen en we 
worden gevraagd om 
voor de collectes geld 

over te maken naar de diaconie en 
kerkrentmeesters 
 
Ds. W. de Boer-Romkema laat ons genieten 
van een gedicht wat ze gemaakt heeft van al de 
activiteiten die het afgelopen seizoen zijn 
gebeurd. 
 

Gezongen gebeden 
 
Als gebed zingen we lied 833 in het Nederlands 
en in het fries 
“Neem mij aan zoals ik ben, 
Wek in mij wie ik zal zijn, 

Druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij” 
 
“Nim my, nim my, sa’t ik bin; 
Wiis my hoe’t ik wêze sil; 
Set Jo segel op myn hert en libje yn my” 
 

Zending en zegen 
 
Ook nu mogen wij de 
zegen ontvangen 
 
We sluiten af met het 
zingen van: dat het paad 
op dy takomt fan Hindrik 
van der Meer 
 
“Dat it paad op dy takomt 
en de wyn de goede kant ùtwaait 
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt, de rein dyn 
lannen myld bedript” 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend 
door: 
Voorganger: W. de Boer-Romkema 
Ouderling: Corry Brouwer 
Koster: Haije de Boer 
Organist: Klaske Deinum 
Tekst: HM      Foto: CB 


