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Welkom 
Ouderling Linda Jongbloed 
heet de kleine groep 
bezoekers die de winterse 
buien op weg hier naartoe 
heeft getrotseerd én de 
kijkers thuis van harte 
welkom. Als opening wordt 
gezongen psalm 103: 1 en 
2: “Loof nu, mijn ziel, de 
Here, loof, al wat in mij is, 

zijn naam!!” 

  

Votum, groet en stil gebed 
 

Onze hulp is in de naam 
van de Heer, 
die hemel en aarde 
gemaakt heeft, 
en beloofd heeft  trouw te 
blijven aan 
zijn schepping en aan ons, 
tot in eeuwigheid.   

 
Genade zij u en vrede, 
van God onze Vader 

van Jezus Christus de Heer 
door de Heilige Geest 

                     Amen. 
 

Hierop volgt een aantal coupletten van lied 275: 
“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”. 

 

Dienst van de Schriften 
Ut de Fryske Bibel wurdt lêzen 
Jesaja 6: 1-8, dat giet oer de 
ropping fan dizze profeet. 
Oanslutend sjonge we liet 985: 
1,2,3 (Frysk Lieteboek): “Hillich, 
hillich, hillich, himelheech ferheven, 

boppe de 
minsken jo 
namme, God de Hear!”  
De 2e lezing is uit Lucas 
5, 1-11, de roeping van 
Simon Petrus, Jakobus 
en Johannes.  
     
                       

Preek 
Dat was me wat. Drie vissers waren hun netten 
aan het drogen, toen Jezus hun vroeg om de 
netten, die ze ’s ochtends weer binnen hadden 
gehaald, opnieuw uit te werpen. En dat terwijl 
de inspanningen in de voorbije nacht helemaal 
niets had opgeleverd. Bovendien, vissers zijn ’s 
nachts aan het vissen, niet overdag. Maar 
omdat Jezus het zei, deden ze het toch. En wat 
er toen gebeurde……: de netten scheurden 
bijkans door de enorme hoeveelheid vis in de 
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netten. Wat voelden de vissers zich hierna 
klein. Simon Petrus voelde en zag in Jezus iets 
van heiligheid in het licht van God waardoor hij 
zei: “Ga weg van mij Heer, ik ben een zondig 

mens.” Het vervolg is bekend, 
de vissers werden discipelen 
van Jezus.  
Hij is op zoek naar gewone 
kleine mensen zoals u en ik, 
twijfelaars met soms een grote 
mond. De vissers hoefden niet 

alles achter te laten – ze bleven 
vissers, maar dan van mensen.  
Wij zijn allemaal geroepen om 
het over een andere boeg te 
gooien, om ons leven anders in 
te vullen. Zoals de dochter van 
de onlangs overleden 
aartsbisschop Tutu het zo mooi 
in een interview zei: “Mijn vader 

vond dat goed zijn/doen niets iets is dat erbij 
hoort, goed zijn/doen is het leven zelf.” 
 
Na een ogenblik 
stilte, gevolgd 
door orgelspel, 
klinkt lied 526: 
“Juich voor de 
koning van de 
Joden”.  
 

Bloemen 
 
 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Trudy 
en Henri Vink in 
Wirdum.   

 
 
 
 

Collectes 
1. Werelddiaconaat Oeganda 2. kerkelijk werk. 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader. 

As slotliet wurdt songen Liet 413: 1,2,3 (Frysk 
Lieteboek): “Grutte God, wy loovje jo....” 

 
 
Hierna krijgen we 
allemaal Gods zegen 
mee.  
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