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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Themadienst: `Deel je leven met dorpsgenoten uit andere culturen` 

15 januari 2017 

 
Het is zonnig maar de temperatuur is winters op 
deze zondag, midden in de winter. 
Gemeenteleden en gasten maken hun, ietwat 
onzekere, gang naar de kerk over hier en daar 

opgevroren 
wegge-
deelten. 
Het is fijn 
om elkaar 
voor de 

dienst 
te 

ontmoeten 
onder het 
genot van 
koffie met 
Afrikaanse 
en 
Arabische 
koekjes.    

 
Welkom en mededelingen 

Ouderling van dienst, 
Janny Veenstra, heet 
gemeenteleden en gasten 
van harte welkom.  
 
Wij zingen ons 
welkomstlied: Lied 288: 

`Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn 

en jij met jouw verhaal, lachen, huilen, vrolijkheid 
en pijn, alles mag er zijn! God, ik vraag U, kom in 
onze kring. 
Wees erbij 
wanneer ik bid 
en zing. Ik met 
mijn en U met 
uw verhaal 
verteld in 
mensentaal`. 
 
Bemoediging en gebed 

Wij zingen Lied 568 A: 
`Ubi caritas et amor, ubi 
caritas Deus ibi est`. 
(Daar waar liefde heerst 
en vrede, daar is God 
met ons)   
 
 
  

Inleiding op deze dienst door Janke Riemersma 
Elias Wakil was deze dag 
jarig. En in onze traditie 
zingen wij de jarige toe 

met het ‘Lang zal hij 
leven’ onder 
begeleiding van 
onze organist.  

 
Wij zingen: `Bless the Lord, my soul, and bless 
God`s holy name. Bless the Lord, my soul, who 
leads me into life`.  
`Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil`ge 
naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven 
geeft`. 
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Ylias Vekil 
deelt zijn 
verhaal met 
ons, in het 
Arabisch, 
vertaald door 
Samir Tawafra 
 
 
 
Wij luisteren naar een Syrisch kerklied, 

gezongen door de 
moeder van Ylias.   
 
 
 
 
 
 

Samir Tawafra deelt zijn verhaal met ons 
Ondertussen 
kijken wij naar een 
`View of the Arbel 
Pass from the Sea 
of Galilee` 
 
Wij luisteren 
naar een 
Islamitische gebedsoproep; Samir vertelt wat 
dit voor hem betekent en wat de betekenis van 
de woorden is. 
 
Justin Omara deelt zijn verhaal met ons, in 

het Engels, vertaald 
door Paulien   
 
Wij zingen Lied 
484: 1 en 3: `Go, 
tell it on the 
mountain, over the 
hills and 

everywhere; go, tell it on the mountain that 
Jesus Christ is born`. 
1. While shepherds kept their watching 
 o’er silent flocks by night 
 behold, throughout the heavens 
 there shone a holy light!  
 
 

Bijbelverhaal: De bruiloft te Kana – Johannes 2: 
1-11, door Henny 
Holwerda, uit: 
Prentenbijbel, met 
illustraties van 
Marijke ten Cate: 
`De beste wijn van 
het bruiloftsfeest`   
 
Wij zingen lied 26 uit `Alles Wordt Nieuw IV`: 
`Liefde is blij zijn, een arm om je heen, Liefde is 
lachen, is nooit meer alleen, Liefde is luist`ren, de 
woorden gaan door liefde is fluist`ren, heel zacht 
in je oor` 
 
De kinderen 
gaan creatief 
aan de slag 
in de kapel   
 
 
Overdenking  
`Deel je leven` is het jaarthema van onze 
gemeente. En we voelen het misschien vandaag 
ook extra: hier in deze kerk komt een wereld 
samen, zijn we verbonden met de wereld als 
geheel. Hier mag alles samenkomen, mogen we 
onze verhalen volop delen. Verhalen van leven, 
van geloven, van zoeken en hier of daar vinden, 
van op reis zijn gegaan, van harte, vanuit liefde, 
of gevlucht vanuit wanhoop, altijd op zoek naar 
leven, naar liefde, naar een goede plek om te 
zijn, om te kunnen leven. Hier mag het, net als op 
de bruiloft te Kana, voelen als een feest, waar je 
altijd te gast mag zijn en niemand je weert. De 
kerk van Christus doet niet aan besloten feestjes. 
Hier mag een feest van verbinding gevierd 
worden, met elkaar, met God.   
We deelden ook in de voorbereiding met elkaar 
aan tafel en het was prachtig. Er werden 
verhalen gedeeld; er werd geluisterd en veel 
gelachen en het leek 
wel Pinksteren, de 
taalhindernissen 
bleken geen blijvende 
obstakels. Er werd 
vertaald dat het een 
lieve lust was, 
Arabisch, Engels, 
Nederland en Fries 
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vlogen door elkaar heen over tafel en er werd 
voor gezorgd dat iedereen kon delen, kon 
verstaan. Het was als een voorproefje van 
Gods koninkrijk. Het had iets van ‘waar 2 of 3 
tezamen zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun 
midden’  
De wijn staat symbool voor Gods koninkrijk van 
liefde, vrede en recht. Alsof Jezus hier zonder 
woorden zegt: dit is mijn weg. Dit zal mijn weg 
zijn, de weg van liefde en gaan tot het uiterste. 
Wat hij onderweg aanraakte op zijn weg werd 
goede wijn, helend voor mensen. Vandaag 
klinkt: ook jij bent welkom, om de wijn van het 
koninkrijk te drinken, om Gods liefde te 
ontvangen en je geroepen te weten om met 
elkaar te delen van wat je van God ontvangt. 
Onderweg naar het bruiloftsfeest van God, 
waar overvloed voor allen zal zijn.  
Amen  
 
Stilte  
 
Muziek: Een praisesong – kerklied uit 

Oeganda: 
Polo Yesu 
Olara 
(Romeo 
Uganda) 
Net als in 
Oeganda 
wordt op dit 
lied ook hier 
gedanst!   

 
 
Mededelingen 

De bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Pastor 
Susan 
Boukema 
 

 
 
Collecte: 1e: Oecumene 
                2e: Kerkelijk werk 
 

Presentatie van wat de 
kinderen hebben gedaan  
 
Gebeden   
Na: zo bidden wij en 
zingen: lied 51 uit `Wylde 
Goes – lieten út Glasgow 
en Iona`: `Nim my, nim my 
sa`t ik bin; wiis my hoe`t ik 
wêze sil; set Jo segel op 
myn hert en libje yn my`  
Wij zingen dit lied ook in 
het Engels en Nederlands. 
 
Wij zingen het slotlied: Lied 791, alle verzen: 
`Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van 
het begin. Liefde, wil ons overkomen als geheim 
en zegening` 
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Zending en zegen  
 
v:  Dat wij gezien zijn in Gods ogen 

en dat in ons zijn licht niet dooft 
A: DAT HIJ ONS STEEDS 

TOT LEVEN BLIJFT BEWEGEN, 
ONS AAN ELKAAR GEEFT 
ALS THUIS EN TOEKOMST  

V: dat wij elkaar 
hervinden bij zijn licht 
als het donker wordt, 

A: DAT HIJ ZIJN NAAM  
IN ONZE DROMEN SCHRIJFT  

 DAT HIJ ONZE HOOP IS 
V: daartoe zegene ons 

de God van het leven:  
Zijn liefde, goedheid en vrede is met u 
en jullie allemaal   

 
A: drie keer gezongen amen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop krijgen wij iets mee, helemaal in de 
stijl van deze dienst, gemaakt door Fokje 
Leistra.  
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist::                Albert Minnema 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Tjitske Cnossen 
                                Tjitske Visser   
Kosters:   Wiebe Brouwer 
    Gerrit Wijnsma 
Bloemen:   Neeltje Hellinga 
 
M.m.v. het 
   Praethuys, ZMC en Zondagsschool: 
   Janke Riemersma, Koosje Reitsma, 
   Samir Tawafra, Henny Holwerda 
Te gast bij het Praethuys:  
   Fokje Leistra, Paulien en Justin  

Omara, Simon Turkstra, Ylias Vekil 
 CBB 
 
 

 
 
 


