
 

 

 

13 aug. 2022 

Voorganger: Ds. J.J. de 
Lange 

Organist: Anne de Vries 

 

9.40 uur Hurdegaryp 

 

Spyljen foar de tsjinst: Lead 
me, Lord -- Samuel Wesley 

Wolkom & aansteken van de 
Kaars van Verbinding  

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 4 

Votum & Groet 

Zingen: ELB 343: 1, 3 en 4 

Inleiding 

Gebed om ontferming 

Sjonge: Psalm 119: 1 en 27 
[Frysk] 

Gebed om de Heilige Geest 

Lêzing ut de Bibel: Ezechiël 
18: 1-4 + 20 

Zingen: “Uitzicht op Verlos-
sing” – naar Zondag 5 : 4 en 5 

Lêzing: 1 Kor. 15:1-5 en 20-21 

Zingen:  “Mens en Middelaar”  
– Naar zondag 14 

Lêzing uit de belijdenisge-
schriften:  

Zondag 5 en 6 uit: “De Cate-
chismus voor Kinderen” – Dr. 
W. Verboom  

Verkondiging 

Zingen: ELB 371  

Dank- en voorbeden  

Taljochting kollekte  

Slotlied: ELB 299 

Zegen: beantwoord met een 
gezongen ‘Amen’” 

Spyljen nei de tsjinst: Marche 
Triomphale – Henk Dubbink 

Liturgie  14 augustus 

Nr.125 Efkes Byprate   

Het is God die zorgt. 
Terwijl ik deze tekst schrijf, is het buiten 29 graden, en 
brand de zon op de tegels achter huis. Ik zie de bladeren van de 
vijgenboom weer slap hangen, een zeker teken dat het hoog tijd 
wordt om de bloempot weer te vullen met water. Met deze hete 
dagen moet dat soms twee keer per dag. Vrucht draagt de boom 
dit jaar niet, hoewel hij groot genoeg is. Zodra ik ’n keer laat ben 
met watergeven, vallen de bijna aan rijpen toe zijnde vruchten af. 
Het wordt tijd, dat deze boom in de volle grond komt, schiet door 
me heen terwijl ik de tuinslang pak. Dan kan de boom zélf z’n 
wortels uitstrekken naar het water… 
 
En ineens schiet een Bijbels beeld door me heen. Gezegend wie 
op de HEER vertrouwt, wiens toverlaat de Heer is. Hij is als 
een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de 
rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bla-
deren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem 
niet, steeds weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17:7-8) 
 
Een vijgenboom is in de Bijbel vaak het beeld voor het gelovig 
volk Israël. Het zet mij stil bij de vraag: wat voor gelovige ben ik, 
wat voor gelovigen zijn wij? Zijn wij als die in een bloempot staan-
de vijgenboom die steeds maar weer met water op z’n wenken 
moet worden bediend, om te voorkomen dat hij verdort?  
 
Of zijn wij als een boom in volle grond, die er misschien een stuk 
méér moeite voor moet doen om voldoende vocht en voeding te 
krijgen, zelf een wortelstelsel moet ontwikkelen – maar die er dan 
ook een stúk frisser bij staat, en vrucht kan dragen op z’n tijd?  
 
Mijn vijgenboom zal moeten wachten tot ik ‘m uit de pot in de tuin 
zal zetten. Als méns kun je er voor kiezen of je een ‘pot-vijg’ of 
een ‘volle-grond-vijg’ wilt zijn. 
 
Wat kies jij, wat kiest u? 

Fakânsje Edysje 

De tekst van… 

Ds. Jacolien de Lange 



 

 

Collecte 

¨ Collecte 
zondag 14 
augustus 

“kerk in Actie” de tsjerke komt 
op tsjin earmoed yn Egyptische 
doarpen! 

Op it wide plattelân is in soad 
earmoed. Mei in grut ûntjou-
wingsprogramma stipet de Kop-
tisch-Orthodokse tsjerke de yn 
wenners fan de doarpen om 
harren earmoed sels oan te 
pakken en sa te wurkjen oan in 
bettere takomst. Yn elst doarp 
wurket de tsjerke trije oant fiif 
jier lang yn'e moane mei de yn-
wenners oan ferbetteringen 
yn'e sûnenssoarch, it ûnderwiis 
en de wurkgelegenheid. Der 
wurde ek alfabetisearingspro-
jekten organiseare, ûndernim-
mers kinne lytse krediten ôf-
slute en huzen wurde oanpakt. 
Jo kinne jo bydrage by de 
útgong jaan of oermeitsje nei 
de Diakonij fan Garyp: Diakony 
Garyp NL12RABO 0362777705 
derby graech oanjaen it doel 
fan de collecte en de datum. Ek 
kinne jo gebrûk meitsje fan de 
scipio-app, as it jild yn'e ponge 
dwaen by Siep en Jelly yn de 
winkel. 

 

Wolle jo bydrage yn de kosten 
fan de utsjoerings? Dan kinne jo 
in bydrage oermeitsje nei it 
bankrekeningnûmmer: IBAN: 
NL15RABO 0373 744 471 t.n.v. 
Raad van Kerken Fryslan. 

 

Tige tank foar jo bydrage! 

SAVE THE DATE 

30 augustus 18.00 uur 

Het afscheidscadeau voor Sietske van onze dorps/kerkgemeenschap 

We gaan Sietske nu dan echt uitzwaaien en wel op 30 augustus a.s om 

18.00 uur vanaf het sportveld in Garyp! 

Jullie komen toch allemaal?   

 

Efkes Byprate   Fakânsje Edysje 

Omrop Fryslân zendt sinds het begin van de coronapandemie we-
kelijks een kerkdienst uit. De Fryske Rie fan tsjerken heeft dit ini-
tiatief genomen en de Omrop heeft dit omarmd. Zo werd en wordt 
de mogelijkheid geboden dat mensen tóch een kerkdienst kunnen 
volgen. Eerst was dit alleen tijdens de coronapandemie, omdat 
lang niet alle gemeentes over een livestream beschikten. Echter, 
nu wordt het nog steeds met grote belangstelling bekeken, want 
wekelijks kijken zo’n 30.000 mensen naar deze uitzending.  
Elke maand wordt een kerk van de maand gekozen. Vanuit hier 
worden alle uitzendingen uitgezonden. Er wordt per maand maar 
voor één kerk gekozen omdat het ‘voorwerk’ voor een goede uit-
zending van deze locatie te kostbaar is om wekelijks in een ande-
re kerk te kiezen. De kerk van de maand is dus alleen het ge-
bouw. 

In de maand Augustus is “Nieuw Perspectief” [ de voormalige Ge-
reformeerde Kerk ] te Hurdegaryp de kerk van de maand. De ker-
ken om deze plaats heen organiseren de kerkdienst. Hierbij wordt 
geprobeerd om zo oecumenisch mogelijk gemeentes te betrekken. 
Van Luthers en Rooms Katholiek, Doopsgezind en Baptist, Vrijge-
maakt of Christelijk Gereformeerd tot ‘gewoon’ Protestant.  

Als kerkenraad zien we het belang van deze kerkdiensten in, 
waarmee velen worden bereikt die anders geen mogelijkheid had-
den een dienst te bezoeken. Daarom hebben we besloten mee te 
werken en de dienst op 14 augustus te verzorgen. “Onze” weke-
lijkse eredienst wordt als het ware in Hurdegaryp gehouden met 
onze ambtsdragers en lectoren. Dat betekent dat er op 14 augus-
tus GEEN dienst wordt gehouden in Garyp. Het zou natuurlijk héél 
fijn zijn, als velen van u in Hurdegaryp aanwezig zijn, zodat de 
kerk goed gevuld is. Dat zingt het mooist, en klinkt het mooist, op 
TV. 

Er wordt voor wie dit wil een gezamenlijke fietstocht naar Hurde-
garyp georganiseerd. Een ieder die hieraan mee wil doen, wordt 
gevraagd om op 9.05 uur voor bij de Andreastsjerke te staan. 
Aan Pander is de contactpersoon voor het fietsen.  

Natuurlijk is er ook een auto/carpool mogelijkheid. Dit wordt ge-
coördineerd door Jan Dorenbos. Het telefoonnummer van Jan Do-
renbos is 0511-521608. 

In verband met opnames moet iedereen om 9.40 uur in de kerk 
aanwezig zijn. Mededelingen worden vóór aanvang van de opna-
me gedaan, de dienst begint stipt om 10.00 uur. Liturgie is ge-
drukt aanwezig. Dus óók als u op eigen gelegenheid komt, vragen 
wij u om aan de tijd van 9.40 uur te houden. 

Namens de kerkenraad, Bareld Kootstra 

Dienst 14 augustus Hurdegaryp 


