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Welkom
De ouderling van dienst heet alle luisteraars welkom
bij deze digitale dienst. Er zijn vier mensen in de
kerk namelijk ds. Wiebrig de Boer-Romkema, koster
Folkert Jongbloed, organist Albert Minnema en
zijzelf Catharina van der Graaf. Vandaag vieren we
de maaltijd van de Heer en iedereen kan thuis mee
doen met brood en wijn.
Het openingslied is 145 vers 1 ‘O Heer, mijn God,
Gij koning van ‘t heelal.’
Bemoediging en groet, met aansluitend lied 145: 3
‘Genadig en barmhartig is
de Heer, lankmoedig en
vol goedheid altijd weer.’
De Schriftlezing komt uit
het evangelie van Matteüs
11: 25-30. ‘Kom naar mij
jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan.
Dan zal ik jullie rust geven.’
Aansluitend lied 315: 1 ‘Heb
dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend.’
Preek
Komt allen tot mij en ik zal u rust geven. Een
overbekende tekst. Soms als een wijsheid op een
tegeltje. Bij Matteüs lezen we ‘komt allen die
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan
geef ik jullie rust.’ De coronalasten maakten de
afgelopen maanden tot een intensieve tijd voor
onze dorpen, de ondernemers, het
verenigingsleven, voor
dorpshuizen, kerk en school. De
twee scholen in het dorp waren ook
nog in een fusietraject verwikkeld.
Na de zomer gaan De Arke en de
openbare school als één
dorpsschool verder. Daarnaast
werd ook nog het 150 jarig bestaan
van de Arke gevierd.
In de zomer kun je je opladen, even rust vinden. In
het kerkblad staat een vakantierubriek die gaat over
hoe gemeenteleden in het coronatijdperk vakantie

vieren. Vaak anders dan gedacht. Kom naar mij, dan
zal ik je rust geven waar je ook bent: thuis of
onderweg. Kom in mijn herberg voor vrede voor je ziel
en kracht voor onderweg. Weet je gezien en geliefd
zodat je gesterkt en bemoedigd je reis kan vervolgen.
Voor ieder voor ons is er plaats aan de tafel. Iedereen
is welkom. De tafelgemeenschap van Christus is
wereldwijd ook al vieren wij de maaltijd van de Heer
hier in deze kleine plek op de grote aarde. Ook op
andere plekken wordt dit gevierd. We kunnen het
beeld van een eindeloze grote tafel oproepen in onze
verbeelding.
Het verbindt ons hier en thuis in hemel en op aarde.
Het verbindt ons met wie ons al in leven zijn
voorgegaan en mensen die na ons zullen komen.
De tafel leert ons delen en elkaar het licht in de ogen
gunnen. Zodat er overvloed kan zijn voor allen. Een
plek om even van angsten bevrijd te worden, even
opgetild te worden in Gods licht. Aan tafel mag je het
juk leren opnemen in navolging van Jezus, dat
betekent zachtmoedigheid en nederigheid. Een juk
als een ossenspan om in het goede spoor te leren
blijven. Het spoor dat in Christus naar het leven leidt.
Dan zullen jullie werkelijke rust vinden want mijn juk is
zacht en mijn last is ligt. Amen.
Daarna volgt een stilte met aansluitend orgelspel.
Mededelingen
De bloemengroet verzorgd door Klaaske de Boer gaat
naar Samir en Aukje Tawafra.
Voor praktische hulp kunt u zich tot de diakenen
wenden en bij behoefte aan een pastoraal gesprek
kunt u contact opnemen met een ouderling of de
dominee. Op 12 juli is de laatste online dienst. Dan is
er zomerpauze tot 16 augustus. De eerste dienst zal
weer in de kerk zijn op 23 augustus. Er is een
protocol en looproutes zijn uitgezet. U hoeft zich niet
op te geven en kunt spontaan komen, maar u kunt
niet op uw eigen plek zitten. Plaatsen
worden aangewezen.
De Voedselbank staat bij de super in juli
en augustus.
Collectes:
1. Kerk in actie binnenlands
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diakonaat voor kinderen in armoede. U
kunt uw bijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de diakonie ovv
vakantiepret voor kinderen
2. Kerkelijk werk, de bijdrage kan
overgemaakt worden naar de
kerkrentmeesters.
De nummers staan ook op de achterkant van
het kerkblad op ‘e Hichte.
We zingen lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God. O blijf met uw genade bij ons, licht
in het duister’.
Dan volgt een gedicht van Frans Cromphout bij lied
256.
Daarna wordt opnieuw gezongen ‘blijf met uw
genade bij ons, Heer onze God’.
Nodiging
We mogen gast aan tafel zijn thuis ook al missen
we het om fysiek aanwezig te zijn bij het
avondmaal.
Tafelgebed
Zingen lied 405: 4
‘Heilig, heilig, heilig Heer, God al machtig
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Het slotlied is 871: 1-4 ‘Jezus zal
heersen waar de zon gaat om de
grote aarde’.
Zending en zegen.
Ga dan weer de wereld in
Gezegend om tot zegen te zijn
Moge de Here je zegenen en
beschermen
Moge hij het licht van zijn gelaat
over je laten schijnen
Moge hij je zijn gelaat toewenden
en vrede geven.
Amen.

Lit ús meiioar ferbûn fiele yn
it ‘ús Heit’
Vrede is het woord dat wij
mogen spreken
Vrede is het brood dat wij
mogen breken
Zo mogen wij delen in zijn vredegroet
De vrede van Christus zij met u en
met jou
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Wensen wij elkaar ook de vrede van
Christus hier en thuis met een knik,
met een hand op het hart of hoe dan
ook. Zo zijn wij verbonden in de
vredesgroet. Zo delen wij het brood uit
de hemel en de wijn van het koninkrijk.
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