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Welkom       
Votum en groet                      
Psalm 146: 1 en 2    
Gebed       
Schriflezingen: Exodus 2: 23 - 
3: 15 en  Lucas 20: 27-38    
Lied 1009: 1, 2 en 3 (O lieve 
Heer, geef vrede)        
Overdenking     
Lied 801: 1, 5 en 8 (Door de 
nacht van strijd en zorgen)   
Dank– en voorbede     
Collecte aankondiging            
Slotlied Psalm 90: 1 en 8      
Zegen    
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Rots waaruit het 
leven welt 

Iedereen kent het lied: ‘Vaste 
rots van mijn behoud’. Het is 
zeer geliefd bij de generatie die 
in de eerste helft van de 20e 
eeuw geboren is. Het wordt nog 
heel vaak gezongen bij begrafe-
nissen. Het heeft ook een 
prachtige meeslepende melodie. 
Jacqueline van der Waals ver-
taalde het lied uit de tweede 
helft van de 18e eeuw: ‘Rock of 
Ages’ (rots der eeuwen).  

Hoewel het een geliefd lied was 
werd het toch niet opgenomen 
in het Liedboek voor de Kerken 
van 1973. Dat was, denk ik, 
niet terecht. Wel begrijpelijk; 
de nadruk op ‘vaste rots’, paste 
wellicht bij een wat onwrikbare 
geloofsbeleving, waar juist na 
de Tweede Wereldoorlog 
(vooral in de jaren ’60 en ’70) 
beweging in kwam. Geloof werd 
meer ‘vloeibaar’ en tradities 
kwamen in beweging. In het 
nieuwe liedboek is het lied wel 
weer opgenomen (als Lied 
911), alleen dan in de vertaling 
van Willem Barnard. In die ver-
taling komen de betrouwbaar-
heid van God (de Vader) en 
Zijn/Haar beweeglijkheid (van 
de Geest) op een -vind ik- 
prachtige manier samen: ‘Rots 
waaruit het leven welt’ is ook 
nog eens een Bijbelse verwij-
zing: wat hard en ongenaak-
baar lijkt, kan zomaar vloeibaar 
worden, gaan stromen en leven 
geven! 

 

In fakânsjegroet fan... 

  Fakânsje-Edysje 

 

Uit de gemeente 

Fanút tuinnesie/ koutenburg 2 
in fâkansje groetenis. Moai dat 
we fakânsje hâlde kinne, wês 
tankber mar as it net sa goed 
kin? Dan moatte jo it dwaan 
mei wat der om jo hinne te 
sjen is, en dat dogge wy. 

Wy ha in tún mei allegear 
blommen, dy’t alle dagen wer 
oars is, mei rein litte se de kop 
hingje om dan mei sinneskyn   
wer omheech te stean en dan 
stiet der ynienen wer in oare 
kleur tusken en dan de fûgels 
dy’t alle dagen om iten kom-
me. Der binne op’t heden 12 
blokfinken en blaumieskes, 5 
readboarstjes, miggesnappers 
en wol 50 mosken en sa no en 
dan in spjocht. Toarteldowen 
mar ek de houtekster lit him   
sjen as ek de sperwer, dy wit 
ek dat der wat te heljen is.  

En dan de moaie loften dy’t 
der boppe hingje en fan dat 
alles meije wy genietsje, wat 
we dan ek dogge. En mei   
moai waar geane wy te fytsen 
op de duyts. Dy is ek te hier.  

Gerrit en Jeltsje 

Nijsgjir-
rich?  
jimme 
meije 
wolris 
delkom-
me te 
sjen.  

Op een dag vraagt een leraar 
aan zijn leerlingen om zich voor 
te bereiden op een test. De le-
raar legt bij iedere leerling een 
omgekeerd blad op tafel. Nadat 
de leraar alle bladen heeft uit-
gedeeld, zegt hij: ‘Draai nu het 
blad maar om en kijk ernaar.’ 
Tot ieders verbazing is het een 
wit vel met in het midden een 
zwarte stip. 
 
De leraar zegt vervolgens: 
‘Schrijf een essay over wat je 
ziet.’ Alle leerlingen zijn ver-
baasd en beginnen te schrijven. 
Na verloop van tijd leveren ze 
hun essay bij de leraar in. De 
leraar kijkt naar de verhalen en 
iedereen wacht in spanning af. 
 
‘Zo,’ zegt de leraar ‘deze test 
diende als een les in het leven. 
Geen één van jullie sprak over 
het mooie witte vel. Een ieder 
heeft zijn aandacht gericht op 
de zwarte stip. Hetzelfde ge-
beurt in ons leven. In het leven 
hebben we een groot wit vel om 
naar te kijken, maar we richten 
ons vaak op de zwarte vlekken.’ 
 
‘Het leven is een geschenk van 
de natuur, aan ons gegeven 
met liefde en genegenheid. We 
krijgen genoeg redenen om het 
leven te vieren en te genieten 
van de wonderen die iedere dag 
gebeuren.’ 

Om privacy redenen op de 
website geen persoonlijke 
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