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“GEZEGEND BEN JIJ…!’’ 

Ter overweging een gedeelte uit de preek van zondag 7 

september j.l., bij de lezingen uit Genesis 12: 1 – 4a en 

Marcus 10: 13 - 16 

 

“Gezegend ben jij…’’ 

Het was het thema van de studiedagen, waar ik deze 

zomer aan meedeed, de werkweek voor liturgie en 

kerkmuziek: vier dagen lang hebben we ons daar verdiept 

in wat ‘zegenen’ betekent. 

In het Dienstboek van onze Protestantse Kerk is er een 

heel katern gewijd aan de zegen. 

Over het hoe en waarom, en over de momenten waarop 

de zegen gegeven en ontvangen kan worden. 

Kort samengevat zou ik willen zeggen: 

We kunnen elkaar niet vaak genoeg zegenen! 

 

De zegen komt van God. 

In de zegen wordt de werkzame tegenwoordigheid van 

God over ons uitgesproken. In zijn liefdevolle ontferming 

is God mensen nabij,  Hij is God-met-ons. 

In de zegen gaat het om de ontmoeting tussen God en 

mens. 

Gezegend ben jíj… 

De zegen, zo zou je kunnen zeggen, is een 

liefdesverklaring van God aan ons allemaal: Ik hou van 

jou. Jij mag er zijn, zoals je bent. Jk blijf je trouw, Ik ga 

met je mee, Ik sta voor je in. En laat niemand je te na 

komen, want dan komen ze aan mij! 

Zó wil God onze God zijn: een God van mensen. Wij 

mogen bestaan in het licht van Gods liefde. Weten dat je 
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er mag zijn, dat het goed is dat jij er bent, dat het goed is 

dat jij jíj bent. De zegen maakt ons héél. 

Gezegend ben jij…. 

 

En zo geeft de zegen ook kracht en moed: om je leven te 

leven, de onbekende toekomst tegemoet. 

Precies zoals in het verhaal van Abraham. ‘Ga, Abraham 

naar het land dat ik je zal wijzen…’ 

Het is een geloofsverhaal, over een God die met mensen 

mee op weg gaat, die er voor zorgt dat de weg niet 

doodloopt, die toekomst schept. 

Ook wij, hier en nu, worden geroepen, net als Abraham 

lang geleden: Ga op weg,… en je krijgt de belofte van 

toekomst mee. Ga, en vertrouw er op dat die Ene God 

van Abraham en Sara met je mee gaat… Durf te geloven 

dat je gedragen wordt in Gods liefde. 

Gezegend ben jij…. 

 

‘Ik zal je zegenen, een bron van zegen zul je zijn’, zegt 

God tegen Abraham. 

In de zegen zit een opdracht inbegrepen: 

Gezegend ben jij… om tot zegen te zijn. 

Want in de zegen gaat het niet alleen om de ontmoeting 

met God, maar ook om de ontmoeting met de ander. 

We zegenen elkaar, door elkaar in de ogen te zien, door 

er te zijn, met aandacht, met liefde en warmte, door 

elkaar ruimte te geven, met respect. 

En waar wij elkaar zegenen bouwen we mee aan Gods 

toekomst. 

De zegen zet ons in beweging, om iets te betekenen voor 

elkaar, om iets te doen voor de wereld om ons heen. 



3 

Zegenen is een actief woord, een wérk-woord, een 

dynamisch gebeuren. 

Gezegend ben jij, …. om tot zegen te zijn. 

En het is Gods Geest die ons aanblaast, die ons kracht 

geeft, de lange adem om het vol te houden. 

 

We zijn geroepen om op weg te gaan naar de toekomst 

die God ons zal wijzen, in de voetsporen van onze Heer, 

Jezus Christus. 

Geroepen om tot zegen te zijn, in ons persoonlijk leven, 

en in de kring van de gemeente, en samen als gemeente 

in de wereld om ons heen, om ons in te zetten voor de 

Toekomst van de Heer, om zijn vrede uit te dragen, met 

hart en hoofd en handen. 

Gezegend ben jij, … om tot zegen te zijn. 

 

‘En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal 

onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, 

onze Heer.’ 

 

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 

ds Corrie Pronk. 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 
-  De kerkenraad vergadert op woensdagavond 22 
oktober. 
-  Ds. Pronk heeft eind augustus een beroep ontvangen  
vanuit de Gemeente Boornbergum–Kortehemmen. Onze 
predikant heeft na zorgvuldige overweging dit beroep 
geaccepteerd. De bevestigingsdienst zal zondagmiddag 
30 november worden gehouden. 
- De afscheidsdienst zal zondagmorgen 9 november 
worden gehouden. Het is jammer dat onze dominee 
vertrekt naar een nieuwe gemeente, maar we begrijpen 
haar keuze en wensen haar veel succes. 
- Mw. Natasja Buter wordt zondag 5 oktober bevestigd 
als diaken. 
- Bij de Tsjerkepaad van september was de brief van de 
scriba van de Generale Synode, Dr. Arjan Plaisier 
gevoegd. Een brief waarin hij  aangeeft dat een kerk 
meer is dan een organisatie. De kerk is een 
geloofsgemeenschap die midden in de wereld staat, een 
gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. 
Zeker een brief die de moeite waard is om te lezen. 
De kerkenraad en de ambtsdragers hebben ook een 
dergelijke brief gekregen die we in de kerkenraad gaan 
bespreken.  
- Maandagmorgen 27 oktober is er koffiedrinken in de 
Utkomst. U bent van harte welkom vanaf ongeveer 10 
uur. 
- Wanneer u weet of iemand ziek is, opgenomen in het 
ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt.   
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Wilt u dit dan doorgeven aan Ds. Pronk, uw ouderling 
en/ of contactpersoon. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag 
kinderneven- dienst, we hopen elke zondag op de 
aanwezigheid van kinderen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Janneke Vrijburg 

 
 

 

 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 23 oktober bij Tineke Altena, De Vonken 2, 
8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 

onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 
dorpsgenoten 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Van de Kerkrentmeesters, 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Wij hebben onze eerste bijeenkomst gehad en daarbij 
starten we altijd in Terwispel. De beide kosters en Dhr. 
Span waren hiervoor eveneens uitgenodigd, zoals 
gebruikelijk aan het begin van het seizoen. De 
genodigden konden hun verhaal even kwijt en enige 
dingen uitwisselen. Er waren geen bijzonderheden. Na 
de koffie keerden zij weer huiswaarts. Voor de volgende 
vergadering wordt Tames Veenstra uitgenodigd. Tames 
onderhoudt voor de kerkrentmeester het contact met 
onze pachters van land. 
Voor het volgende Tsjerkepaad hoop ik meer te kunnen 
schrijven hoeveel en wat er is binnen gekomen van onze 
aangevraagde subsidie bedragen voor de restauratie van 
de kerk in Tijnje. 
Van onze kant een verzoek aan personen die in een 
dienst gebruik willen maken van audiovisuele middelen. 
Wilt u dit dan vroegtijdig opnemen met Klaas Eliveld. 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter Reitsma. 
 
Je leert altijd weer iets 

In  het kader van “ Tsjerkepaad” had ik een zaterdag 
dienst in de kerk te Tijnje. Er lag een mooie verzameling  
oude bijbels en psalm –  en gezangen boeken.  Het oog 
van een bezoekende mevrouw viel op het boekje met 
119 gezangen. “ O, dat komt uit de gereformeerde 
traditie”, merkte ze op. 
Op mijn vraag, hoe ziet u dat, heeft ze het me verteld. Ik 
wist het niet en vond het interessant om het te horen. 
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En aannemende dat  iedere lezer van het kerkblad het 
ook niet weet , vermeld ik haar uitleg. 
Tot 1959 werd er in Gereformeerde Kerk voornamelijk 
psalmen gezongen. Naast deze psalmen waren er 29 
gezangen. Na 1959  zijn de gezangen uitgebreid tot 59. In 
een van de boekjes was een los inlegboekje met de 30 
tot 59 gezangen. In 1964 is vanuit de synode het verzoek 
gekomen tot 119 gezangen over te gaan. Vandaar de 
opmerking van deze mevrouw “ het boekje met de 119 
gezangen”. 
Vanaf 1973 is zowel bij de gereformeerden als de 
hervormden het: “nieuwe liedboek” ingevoerd. 
Een andere opmerking van haar was, “Dit is een echt 
gereformeerde kerk. De preekstoel kan van twee kanten 
beklommen worden.” 

Komt er wat bezoek dan zijn het plezierige middagen. 
 
Hendrik Span    
 
 
Psalm 119 is de langste van alle psalmen, bestaande uit 
176 versregels, die voortborduren op het thema van de 
beginregels: 
“Gelukkig allen die uw wegen gaan 

rechttoe, rechtaan aldoende uw Thora”. 
In de reformatorische traditie staat deze psalm 

wel bekend als het “gebed zonder end”. 
Huub Oosterhuis heeft in de bundel “150 Psalmen vrij” 

de psalm opnieuw vertaald en bewerkt tot een serie van 

22 verzen van 8 regels, waarin hij alle mogelijke kleuren 
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en stemmingen van de oertekst naar boven haalt. 
Antoine Oomen heeft voor elk van deze 22 verzen 

een eigen melodie geschreven. 
Het geheel is zo gevat in even zoveel muzikale stijlen en 

stemmingen, waardoor een spannend en afgerond 
geheel is ontstaan. 
 
De Drachtster Cantorij zal een groot deel van de 22 
verzen zingen, daarbij begeleid door pianist Jan Andries 
Dijkstra. 
Maar niet alleen de cantorij komt in actie, ook u kunt 
meedoen. De bezoekers “het volk” kunnen vanaf hun 
plek in de zaal een muzikale bijdrage leveren, bij veel 
verzen zingt het volk enkele regels samen met de 
cantorij. 
De verzen worden afgewisseld met lezingen uit psalm 
119 of met het gezamenlijk zingen uit de psalmberijming 
van het Liedboek. 
 
De vieringen zijn op: 
12 oktober   -   Het Anker, Jan Frankensingel 30,   
                           Oosterwolde   
19 oktober   -   De Ikker, Bulthuissingel 7, Bergum 

 
Oefenen met “het volk”   14.30 uur 

Aanvang viering              16.00 uur 

 
Voor inlichtingen:   Rhodé Tanja, 571244 
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UITNODIGING 

KERKGEBOUW TERWISPEL 150 JAAR 
1864 – 2014 

 
Uitnodiging voor het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw in 

Terwispel. 
Aan dit feestelijke  gebeuren willen we aandacht besteden en 

wel op: 
 

zaterdagmiddag 25 oktober en zondagmorgen 26 oktober 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Zaterdag   13.00 uur   Kerk open ( tentoonstelling archief 
materiaal ) 

 
14.00 uur    Welkomswoord 

 
Historisch overzicht van de afgelopen 150 jaar 

 
Muziek / zang 

 
Een bijdrage van Hindrik Liemburg 
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De kerk van Terwispel voor de reformatie 
 

Muziek / zang 
 

Afsluiting met hapje en drankje 
 
 

Op zondag 26 oktober om 9.30 uur wordt de kerkdienst 
gehouden in oude stijl. 

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld, met het verzoek om 
in kleding uit de 19e eeuw de dienst bij te wonen,  hoewel dit 

uiteraard geen verplichting is. 
 

U bent van harte welkom op beide dagen. 
. 

De jubileum commissie 150 jaar kerkgebouw Terwispel : 
 

Corrie Pronk, Fokje Hokwerda, Iepie Zijlstra, Joh. Bergsma en 
Hendrik Span 
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zo 5 oktober 2014: Collecte-Kerk & Israël - Israëlzondag 
Op zondag 5 oktober, de eerste zondag van oktober en 
vanouds ‘Israëlzondag’, is de collecte bestemd voor het werk 
van Kerk en Israël. Op deze zondag geven we meer dan anders 
uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël. 
De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de 
kerk bij de Joodse wortels van hun geloof te brengen. maar 
ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. In 
Nederland worden predikanten toegerust op het gebied van 
de relatie met het volk Israël en materialen ontwikkeld voor 
plaatselijke gemeenten. In het buitenland wordt onder meer 
de christelijke internationale gemeenschap Nes Ammin 
gesteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar 
ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar 
namens de Protestantse Kerk werkzaam als coördinator van 
het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoop via 
wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen 
een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het Joods-
Palestijnse conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk 
en Israël niet worden voortgezet. We bevelen de collecte van 
harte bij u aan. 
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zo 12 oktober 2014: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - 
Een geit, een cadeau voor het leven 
Op zondag 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor 
het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het 
werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to 
Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van 
Nepal. Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van 
de opbrengst van het land, vertrekken veel mannen naar India 
om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze 
vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die 
met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot de 
nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de vrouwen 
hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te 
fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een 
geit kunnen kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt 
partnerorganisatie UMN gesteund en andere werelddiaconale 
partners van Kerk in Actie. Helpt u mee? 
 
 
 
zo 26 oktober 2014: Collecte Rondom Hervormingsdag - 
Samen de uitdaging aangaan 
De landelijke collecte ‘Rondom Hervormingsdag’ op zondag 
26 oktober is bestemd voor het synodewerk van de 
Protestantse Kerk in Nederland. In de synode worden zaken 
besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als 
geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en 
werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en 
neemt ter hand wat het leven van de kerk in de wereld kan 
bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds 
verder individualiseert, is het belangrijk om te laten zien 
welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld 
en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor 
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handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische 
relaties van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd 
verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk 
dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook 
bijdraagt aan deze collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 28 september  9.30 uur   dienst in: Tijnje 
   
 Voorganger:  Ds. T.Deelstra / Opeinde 
 Begeleiding :  De Bazuin 
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool:  alle leiding zondagsschool 
 Ouderling van dienst: Beke Hendriksma 
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 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
                           2e kerk   
 Bloemenbezorger: W. Altena     
 
                    
 
Zondag 5 oktober 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Bevestiging ambtsdrager 
   
 Voorganger:     Ds. C.K.J. Pronk 
 Begeleiding:  Jelle Visser  
 Oppas:   Johanneke Rog 571484 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool”  Taapke   

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk en Israël 
3e kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Vries 
 
Zondag 12 oktober  9.30 uur   dienst in: Terwispel 
  
           Voorganger:  Ds. H. Boswijk / Sneek  
 Organist:  Anton v.d. Meulen 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool:  Harold en Taapke 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1e diac./ kerk in actie 
    werelddiaconaat 
                          2e kerk    
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
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Zondag 19 oktober 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
   
 Voorganger:     CMAD 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool ” Foekje en Taapke  

Ouderling van dienst :Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk  
 Bloemenbezorger: H.J. Lolkema 
 
 
 
 
 
 
Zondag 26 oktober 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
    Kerkdienst in oude stijl  
       
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Jelle Visser  
 Oppas:   Marrit v.d. Meulen 571801 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool:  Hendrika  

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk / hervormingsdag 
 Bloemenbezorger: D. Weidenaar 
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Zondag 2 november  9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal 
 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Anton v.d. Meulen 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool:  Taapke 
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diac. / kerk in actie 
    najaarszendingsweek 
                           2e kerk  

3e kerk en gebouwen 
Bloemenbezorger: H. Altena       
 
                  

 

Bijbelleesrooster 
woensdag 24 september Efeziërs 3:1-13  
donderdag 25 september Efeziërs 3:14-21  
vrijdag 26 september Ezechiël 18:1-13  
zaterdag 27 september Ezechiël 18:14-20  
zondag 28 september Ezechiël 18:21-32  
maandag 29 september Ezechiël 19:1-14  
dinsdag 30 september Ezechiël 20:1-12 
woensdag 1 oktober Ezechiël 20:13-26  
donderdag 2 oktober Ezechiël 20:27-38  
vrijdag 3 oktober Ezechiël 20:39-44  
zaterdag 4 oktober Ezechiël 21:1-12  
zondag 5 oktober Ezechiël 21:13-22  
maandag 6 oktober Ezechiël 21:23-32  
dinsdag 7 oktober Ezechiël 21:33-37  
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woensdag 8 oktober Ezechiël 22:1-16  
donderdag 9 oktober Ezechiël 22:17-31  
vrijdag 10 oktober Psalm 102:1-12  
zaterdag 11 oktober Psalm 102:13-29  
zondag 12 oktober Ezechiël 23:1-10  
maandag 13 oktober Ezechiël 23:11-20  
dinsdag 14 oktober Ezechiël 23:21-35  
woensdag 15 oktober Ezechiël 23:36-49  
donderdag 16 oktober Ezechiël 24:1-14  
vrijdag 17 oktober Ezechiël 24:15-27  
zaterdag 18 oktober Psalm 17  
zondag 19 oktober Efeziërs 4:1-6  
maandag 20 oktober Efeziërs 4:7-16  
dinsdag 21 oktober Efeziërs 4:17-24  
woensdag 22 oktober Efeziërs 4:25-5:2  
donderdag 23 oktober Efeziërs 5:3-20  
vrijdag 24 oktober Deuteronomium4:44–5:5a  
zaterdag 25 oktober Deuteronomium 5:5b-21  
zondag 26 oktober Deuteronomium 5:22–6:3  
maandag 27 oktober Deuteronomium 6:4-25  
dinsdag 28 oktober Deuteronomium 7:1-11  
woensdag 29 oktober Deuteronomium 7:12-26  
donderdag 30 oktober Deuteronomium 8:1-6  
vrijdag 31 oktober Deuteronomium 8:7-20  
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