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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 9 februari 2014 

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST met CBS `De Arke` 
 
Op deze zachte zondagochtend, hartje winter, 
komen jong en oud in feestelijke stemming naar 
de kerk. De kerk raakt vol en er heerst een 
vrolijke sfeer. Tekeningen sieren de ruimte. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst, Alie 
Bouma, heet iedereen 
van harte welkom. Wij 
zingen ons openingslied, 
Lied 288: `Goedemorgen, 
welkom allemaal`, de 
eerste keer door de 
kinderen en de tweede 
keer allen. 
Na bemoediging en stil 
gebed bidden wij het 
drempelgebed. 
Hierna zingen wij: Lied 
221: 1,2 en 3: `Zo 
vriendelijk en veilig als 
het licht, zoals een mantel 
om mij heen geslagen zo 
is mijn God, ik zoek zijn 
aangezicht`. 
 

Inleiding op het thema `In the spotlight!` 
Op de beamer wordt een beeld vertoond van de 
Salar de Uyuni, een immense zoutvlakte in het 
zuidwesten van Bolivia. Een plek met een 
enorme hoeveelheid licht en een prachtige 
spiegeling als het heeft geregend.  
 
De kinderen van groep 1 en 2 komen op het 
podium staan met hun zelfgemaakte lampion, 
een feestelijk gezicht! 
Wij zingen: `This little light of mine, I`m gonna 
let it shine`, 1x groep 1 en 2, 1x alle kinderen 
en 1x allemaal. 

Hierna bidden wij samen. 
Wij zingen Lied 218: `Dank U voor deze nieuwe 
morgen`. 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
 
De Bijbellezing is uit Matteüs 5:13-16: In 
de bergrede verkondigt Jezus: `Jullie 
zijn het zout der aarde en het licht in de 

wereld`. De tekst wordt door kinderen 
gelezen, in het Frysk, Nederlands en 
het English.   
 
De kinderen uit groep 1 t/m 5 zingen: `If 
you`re happy and you know it`, met de 
bewegingen die daarbij horen. 
 
De 
kinderen 
uit groep 
3,4 en 5 
vertellen 
om de 
beurt hoe 
zij een 
lichtje  
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kun- 
nen  
zijn 
voor 
een 
ander  
 
 
Zoals dit meisje. 
Ze vertelt dat haar 
moeder een tijdje 
in een rolstoel zit. 
Daarom duwt ze 
de rolstoel en helpt 
soms bij het 
aandoen van de sokken.  
 
Hierna zingen wij allen `If you`re happy and you 
know it, clap your hands; stamp your feet; turn 

around; tip your 
toe; say amen’. 
Met beweging, 
een vrolijk 
gebeuren dat 
eindigt met 
applaus!  

 
Daarna is er een gesprek met de kinderen van 

groep 6,7 en 8 volgt: iedereen heeft een tekening 
gemaakt over hoe hij/zij een licht kan laten 
schijnen.   
 
Wij zingen samen Lied 783: `Voor mij is geluk de 
wind om mijn oren, de zon in de lucht en languit 
in het gras`, 1 en 2- kinderen, 3- allen.   
 
Meester 
Robert 
vertelt Het 
verhaal 
van de 

soepsteen. Over hoe je door samen 
te werken iets moois bereikt en weer 
blij wordt. 
 
Hierna zingen we Lied 838: 1 en 2: 
`O grote God die liefde zijt`. 
 

Preekje 
Jezus zei: `Jullie zijn het zout van de aarde`. Een 
mooi gedichtje hierbij is: Maak je leven smaakvol. 
Met een beetje `zout`. Met een beetje liefde 
wordt het leven minder koud.   
En Jezus zei: `Jullie zijn het licht in de wereld`.  
In deze wereld is veel wat dat licht wil doven, 
maar toch, hoe 
donker het ook 
is: wees het licht 
in de wereld. 
Wanhoop niet. 
Laat het licht dat 
in je is schijnen. 
Toch. Stop het niet weg. Je mag in Gods licht 
staan. Je licht mag je op een standaard zetten, je 
mag gezien worden en licht mag je laten zien 
want zo kun je ook licht zijn voor anderen. Een 
verlichting. Amen. 
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Stilte 
 
Muziek 
door de 
kinderen 
op 
blaasin-
strumen-
ten en slagwerk.   

 

 
 
 

 

 
 
 

Dienst van het delen 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag als 
groet van onze gemeente naar 
dhr. en mevr. Postmus, Swichumerdyk.   
1e Collecte: Missionair werk 
en kerkgroei: help de 
nieuwe kerk in Jorwerd 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
De kinderen delen tijdens 
de collecte lichtjes uit aan 
alle aanwezigen. 
 

Gebeden 
In de voorbeden zijn vragen 
van de kinderen verwerkt. De 
gebeden worden afgewisseld 
door het zingen van `Als alles 
duister is`, in het Nederlands, Frysk en English, 
beurtelings door kinderen, vrouwen, mannen en 
allen. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 838: 3 en 4: `Leer ons 
het goddelijk beleid der liefde te beamen` en: `Wij 
danken U, o liefde groot, dat Christus is 
gekomen`. 

 
Wij gaan naar huis met de 
zegen van de Heer en 
beantwoorden de 
zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen 
Amen.   
 

We verlaten zingend en 
dansend de kerk! 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. W. De Boer-Romkema  
Organist:/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen:  Hinke Meindersma 
              Janny Pimmelaar   
Team en kinderen van CBS `De Arke`         
Bloemen:    Lieuwkje van Lune 


