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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 8 februari 2015 

Kerk en Schooldienst met CBS `De Arke` 

Thema: `Dat heb je verdiend!` 
 
Een zachte zondagochtend, midden in de  
winter. Velen, jong en oud, komen in feestelijke 
stemming naar de kerk. Vandaag is de Kerk-
Schooldienst! In de hal worden we verwelkomd 
door kinderen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst, 
Elske Roorda-
Posthuma, heet 
iedereen van harte 
welkom. Het 
openingslied wordt 
geprojecteerd op de 
beamer: lied 203 uit 

`Sjongend op Wei`: `Vrede voor jou, hierheen 
gekomen. Zoekend met ons om mens te zijn. Jij 
maar alleen, jij met je vrienden. Jij met je last, 
verborgen pijn. Vrede, genade, God om je 
heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en 
iedereen`. 
 
Na Stil gebed, bemoediging en gebed komen 
de kinderen van groep 1 en 2 naar voren en 

zingen: `Kijk eens om je heen` uit `Alles wordt 
nieuw`, deel 2, lied 28.  
 
Inleiding op het thema: Ds. Wiebrig heeft een 
gesprekje met de kinderen van groep 1 en 2:  
`Wie heeft wel eens iets verdiend?` 
`Als je iets goeds gedaan hebt, wil je daar dan 
altijd iets voor hebben?` 
`Als je samen iets moet doen en één kind helpt  
niet mee maar krijgt toch een sticker van juf. Vind 
je dat eerlijk?` 
De kinderen geven allemaal eerlijk antwoord! 
Ds. zegt dat Jezus ook zo`n soort verhaal vertelt. 
Dat horen we straks. 
 
Wij zingen samen: `Zoek eerst het Koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid`, 3 verzen. 
 

Dienst van het Woord 
Jikke bidt met ons het gebed 
van de zondag.  
 
Alle kinderen komen naar  
voren en zingen met de CD: 
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 `Kijk, de dag gaat weer beginnen, schuif maar 
aan. Praten, zingen, stil van binnen, openstaan: 
Voor een vraag, een nieuw idee. Even tijd en 
ruimte maken voor de dingen die ons raken: 
Doe maar mee!`  
 
De gelijkenis van de werkers in de 
wijngaard: Matteüs 20:1-16. 
Dit bijbelverhaal wordt uitgebeeld door de 

kinderen van 
groep 3,4 en 
5. Meester 
Robert vertelt 
het verhaal in 
gedeelten, 
afgewisseld 
met het lied 
`Een heer met 
een 
wijngaard`, 
gezongen 
door de 
kinderen van 
groep 6,7 en 
8.  
Dit lied wordt 
geprojecteerd 
op de beamer 

zodat ieder 
het mee kan 
lezen.   
 
Na de 
enthousiaste 
uitbeelding 
van het 
verhaal volgt 
een terecht 

applaus!  
 
Wij zingen samen Lied 990: 1,6,7 en 8: `De 
eersten zijn de 
laatsten, wie 
nakomt gaat 
voorop, zij moeten 
zich niet haasten, 
die leven van de 
hoop`. 
 

Interview op TV 
De kinderen van de bovenbouw mogen vragen 
beantwoorden die 
twee 
Trefwoordreporters 
hen stellen:   
1: `Vind je het 
belangrijk dat je 
wordt beloond als je 
iets goeds hebt 
gedaan? Waarom? 
Welke beloning?`   
2: `Wie zou jij een 
beloning willen 
geven? Waarom en 
hoe?` 
 
Hierna lopen de 
interviewers de kerk 
in en vragen een 
aantal mensen om hun antwoord. 
Er worden verrassende antwoorden gegeven! 
 
Wij luisteren naar het lied `Veel verdiend!`   
Iedereen kan het meelezen op de beamer. 
 

Preekje 
Allereerst een dikke duim en een grote pluim! 
Want dat hebben jullie verdiend! 
De Heer van de wijngaard is blij dat alle druiven 
zijn geplukt en geeft ieder zijn beloning want dat 
hebben zij verdiend. Maar de werkers van het 
eerste uur worden boos: zij verdienen hetzelfde 
als de werkers van het elfde uur! Maar de Heer 
zegt: `Ben je boos omdat ik goed ben? Het gaat 
mij om jullie allemaal. Ik geef je mijn liefde omdat 
ik dat wil. Jij bent niet in geld uit te drukken: jij 
bent mij alles waard, zoals je bent`. Het verhaal 
vraagt aan ons: - Deel uit van de goedheid die je 
van God ontvangt. Heb lief en bekijk iemand niet 
met ogen van `wat lever jij mij op?` - Heb een 
groot hart, neem mensen niet voortdurend de 
maat want dat levert alleen maar zure druiven op. 
Jij hebt bij God geen streepje voor op een ander 
maar ook geen streepje minder. Je hoeft Gods 
liefde niet te verdienen, alleen maar te 
ontvangen. Heb lief in Gods wereldwijngaard, 
wees een zegen voor elkaar en vraag niet of het 
jou wat oplevert. De wereld wordt er beter van. 
Amen. 
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Stilte 
 
Muziek door Klaske 

Deinum. 
 

Dienst van het delen 
 

Bloemen 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze gemeente 
naar mevr. Hettinga aan de 
Pastorijsingel.   
 
1e Collecte: Missionair werk 
en kerkgroei: help  de nieuwe kerk in Noordwijk 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
De kinderen delen tijdens de collecte 
muntdropjes uit. 
 

Gebeden 
Letizia bidt een gebed bij het thema van de 
dienst.  
De kinderen hebben allerlei dingen genoemd 
waarvoor ze willen bidden: * Voor kinderen die 
jarig zijn en feest vieren. * Voor zieke mensen, 
klein en groot. * Voor genoeg medicijnen voor 
mensen met Ebola. * Voor mensen met 
suikerziekte. * Voor mensen met verdriet. * 
Voor arme kinderen en hun familie, die geen 
geld hebben. * Dat er genoeg eten en drinken is 
voor alle mensen en dat we leren delen. * Voor 
een fijn leven. * Dat we mogen genieten van de 
aarde en ervoor zorgen. * Voor mensen die de 
2de wereldoorlog hebben meegemaakt. * Voor 
mensen die nu in oorlog leven. * Voor onze 
dorpen, school, kerk, onszelf en Uw liefde en 
goedheid.  
Hier wordt voor gebeden. 
Tussendoor zingen wij: `Als alles duister is`. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 838: 1 en 3: `O 
grote God, die liefde zijt, o Vader van ons 
leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw 
liefde geven`. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wij gaan naar huis met 
de zegen van de Heer 
en beantwoorden de 
zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen 
Amen.   
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. W. De Boer-Romkema  
Organist:/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling  
van dienst: Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling: Corry Brouwer-Bakker 
Diakenen: Alie Kalsbeek-Bensink 
              Janny Pimmelaar   
Team en kinderen van CBS `De Arke`         
Bloemen:  Gina Turkstra 
CB.  


