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Welkom 
Na het welkom van de ouderling, 
zingen we lied 304: “Zing van de 
Vader die in den beginne.”  

 
Votum, groet, gebeden 

Na votum en 
groet, 
bemoediging 
en het 
gebed om 
ontferming 
luisteren we 
naar een 

gedicht om aandacht. Gevolgd door het zingen 
van lied 1009:  “O Hear kom mei jo frede.” 

 
 

Verhalen 
De eerste schriftlezing komt uit  het Oude 
Testament: Genesis 4: 1-11, over Adams zonen 

Kaïn en Abel, gevolgd door 
lied 947: “No ”t him it hert 
fan alles lege…”. 
De 2e lezing is uit het 
Nieuwe Testament, 
Jacobus 3: 13-18, over wijs 
en verstandig zijn, én 
jaloezie en egoïsme. 
Hierna zingen we lied 910: “Soms groet een 
licht van vreugde…”.   

 
Verkondiging 
Aan de hand van de vertelling uit Genesis 
worden we geconfronteerd met twee vragen: 
Mens, waar ben je, en “Waar is je naaste? Kaïn 
was een man die imponeerde; als hij ergens 
binnenkwam, viel dat direct op. In tegenstelling 
tot zijn jongere broer Abel, die opging in de 
menigte. In de ogen van Kaïn stelde zijn broer 
niets voor. Toen beiden een 
offer brachten aan God, werd 
dat van Abel door de Heer 
goedgunstig ontvangen, 
terwijl dat van Kaïn werd 
genegeerd. Kaïn kon dat niet 
zetten wat ertoe leidde dat hij 
Abel uiteindelijk doodde.  
Jaloezie is een kwaad dat 

ook vandaag de dag welig 

tiert. Wat de een heeft, wil ook de ander. 

Buurman een nieuwe auto, dan wij ook en liefst 

een grotere en duurdere. In de Jacobusbrief 

worden de gevolgen van jaloezie en egoïsme 

nadrukkelijk genoemd als oorzaken van 

wanorde en allerlei kwaad. Jacobus roept op tot 

wijsheid van boven. Waar in vrede wordt 

gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten 

voort voor hen die vrede stichten. Ofwel, gun de 

ander ook iets. 
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Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. 
We zingen lied 653: “U kennen uit en tot U 
leven”. 
 

Bloemen en collectes 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar de 
familie Feenstra, te  
Wirdum.   
 
Collectes: 1. diaconie, 
2. kerkelijk werk. 
 

 
 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader 
As slotliet klinkt lied 415: “Nim ús yn Jo hoede”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hierna ontvangen we 
Gods zegen.  
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