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Welkom 
Een diaken met een geel veiligheidshesje heet ons 
welkom in het voorportaal. In de kerk worden we 
opgevangen door een gemeentelid ook gehuld in 

een geel hesje die 
ons de plek aanwijst. 
Alle stoelen staan 
keurig op anderhalve 
meter afstand en af 
en toe staan er twee 
naast elkaar.   Het is 
een beetje vreemd en 
tegelijk went het ook 

weer snel. Toch fijn om weer in de kerk te zijn. Van 
een afstand lukt het toch nog om wat woorden te 
wisselen met de buurman en buurvrouw ook al moet 
de ‘volumeknop wat hoger.’  
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling heet ons 
welkom en het openingslied 
is lied 84: 1. De voorganger 
zingt ‘Hoe lieflik is jo hûs o 
Hear’ en wij worden 
uitgenodigd het volop mee 
te neurieen. Dit is echt oars 
as oars. Onwennig wordt er 
meegeneuried, ook dit went 
maar het haalt het niet bij 

gewoon zingen. Hopelijk wordt dit niet het nieuwe 
normaal.  

 
Na de bemoediging en groet neurieen we vers 2 ‘It 
Heil dat oer jo wente leit’ terwijl de voorganger het 
zoals alle liederen in haar eentje zingt.   
 

 
Dan volgt een 
psalmgebed: Uit het 
psalmenboek van Israël: 
lied 103 d  in beurtspraak. 
 
Kyrie-en Gloria: De 
predikant refereert aan de 
situatie in Wit-Rusland en 

de brand in vluchtelingenkamp Moira in Griekenland.   
De twee youtube liederen die vandaag op het 
programma staan kunnen helaas niet beluisterd 
worden vanwege een storing. In plaats van Syb van 
der Ploeg zingt nu de voorganger lied 462 en speelt 
Albert Minnema het spontaan mee op het kerkorgel. 
‘Komt der oait in dei fan frede en fan frijheid, wier en 
wis foar in folk dat ûngenedich leechlein wurdt en 
delslein is?’  
 

Dienst van het woord 
De lezing is uit de brieven van Jacobus 4: 13 t/m 5:11 
een wat minder bekend 
stuk. 
Aansluitend volgt lied 718 
‘God die leven hebt 
gegeven’.  
Daarna volgt Jacobus 5: 12 
t/m 19 het slot van deze 
brief. 
 
Het luisterlied Amazing Grace van Leona Philippo dat 
niet kan worden beluisterd, wordt vervangen door 
orgelspel van Albert Minnema, die het talent bezit 
spontaan een mooi stuk ten gehore te brengen. 
 
Preek 
De Jacobus van deze brief is zeer waarschijnlijk de 
Jacobus, de bloedverwant van Jezus die stierf in het 
jaar 62.  
Een stokoude brief voor onze 
hedendaagse oren en toch een brief 
die zoveel zin, levenskunst en geloof 
bevat.  
Een brief om ons te raken en ervan te 
leren.  
Jacobus zet een belangrijk facet van 
Jezus prediking in zijn brief namelijk: ga 
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het geloof niet alleen horen, ga het vooral doen. 
Wees niet te zweverig je leeft en gelooft immers met 
je beide voeten op de grond in de Friese klei. Zijn 
geloof is concreet, praktisch en doorleefd en 
doordrongen van ik en jij. Waar is het Jacobus nou 
echt om te doen? Hij wil bemoedigen en 
opbouwende kritiek geven zodat ze in Christus  
blijven geloven, hopen en liefhebben.  Een aantal 
stenen: 

- Horen én doen,laat ons leven vrucht 
dragen. 

- De kunst van het dienen, dienaar willen 
zijn. 

- Spreek vrijmoedig maar zeg niet zomaar 
alles. Woorden kunnen verwonden. 

- Besef je kleinheid. Het leven is niet 
beheersbaar. Plannen voor over een jaar: 
prachtig maar je weet niet eens hoe 
morgen er uit ziet. 

- Tegen rijken uit hij pittige taal: Pot niet alles 
op in schuren. Zorg dat je jezelf niet 
vetmest en in weelde baadt over de ruggen 
van anderen heen. 

- Probeer uit één stuk te zijn. Laat je ja ja 
zijn en je nee nee. Laat mensen weten wat 
ze aan je hebben, wees echt. 

- Minacht armen niet, zie hen staan. 
Deze week Moria in brand. Hoe barmhartig willen 
we zijn in Europa? Hoe zien we de kerk daarin? 
Bidt voor elkaar. 
 
Na een stilte speelt het orgel Bless the lord my soul.  
 

Dienst van de gebeden en gaven 
De bloemen gaan naar de 
familie Van der Meulen op de 
Legedyk. Voor de startdienst 
kan een ieder een foto of iets 
anders opsturen wat voor 
hem of haar het Goede leven 
is.  
1e collecte JOP  
2e collecte kerkelijk werk. 
De voorganger verwelkomt 

nog een aantal nieuwe leden in de kerk.   
 

Zending en Zegen 

 
 
Na de gebeden en het slotlied 
362: ‘Hij schept ons hier een 
nieuwe dageraad’, verlaat een 
enkeling na de zegen de kerk, en 
blijft het gros voor een overleg. 
 
 
 
 
 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger: da. Wiebrig de 
Boer-Romkema 

- Organist: Albert Minnema 
- Ouderling: Elizabeth Mozes 
- Koster: Wiebe Brouwer 
- Beamer Dick Wijbenga 
- Bloemen Lieuwkje van Lune 

Tekst:  JR Foto: ROB 
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