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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
SLOTZONDAG 

Zondag 26 april 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Wij worden welkom geheten door de ouderling 
van dienst. Daarna zingen we Psalm 100.  
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn 
handen.  
Voorganger:  

Eeuwige en goede God 
nu wij hier zijn samengekomen bij U en bij elkaar 

moeten wij toegeven 
dat wij soms ver weg zijn 

van U, van elkaar en van ons diepste zelf. 
Voorganger: Wij bidden U 
Gemeente: Breng ons weer bij elkaar en bescherm 
ons door uw liefde. Amen.  

 
Wij zingen Samen op weg 190: 
“Als je geen liefde hebt voor elkaar”. 
De predikant geeft aan dat vers 3 terugkomt in 
de hele dienst. “Als je geen oog hebt voor het 
gemis, als je geen brood weet te delen. Denk 
dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde 
deelde met velen.” 
 

Afscheid Zondagsschool 
De volgende kinderen nemen na 8 jaar 
afscheid:  

 
Lotte Broersma 
Hilde Bruggen 
Bastiaan Smids 
Tjitte Talsma 

Linda Tawafra 
Folkert Vellinga. 

De zondagsschool leiding staat hier bij stil. Deze 
kinderen gaan een nieuwe tijd tegemoet. Een 
nieuwe school met alles wat daarbij hoort. Dan is 
het goed om je evenwicht, je balans goed te 
bewaren. Vergeet dan vooral niet dat er heel veel 
mensen zijn die je willen helpen. Je ouders, 
vrienden, decaan en klasse docent op school 
maar ook de mensen van de kerkgemeente en je 
mag bij God komen.  
 
Twee van hem spreken daarna een gebed uit:  

 

Eeuwige God, 
U bent er altijd geweest  

en zult er altijd zijn.  
Dus u weet hoe het vroeger was  

en in de toekomst bent U er steeds bij.  
 

Daarom bidden wij u vandaag om hulp 
omdat er iets gaat gebeuren,  

dat wij nog niet kennen.  
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Het is alsof wij staan voor een balk 
waar we overheen willen en ‘moeten’ 

en we weten niet precies wat er achter is 
wat er gaat komen 

en of we het wel durven. 
Nu, vóór deze balk kennen we de mensen en 

de dingen. 
We weten wie wij zijn en wat wij kunnen. 

Maar wat komt daarna? 
Natuurlijk, we moeten en willen verder, 

En hopen niet alleen. 
God, help ons aan andere mensen te vragen 

hoe het is aan de andere kant 
over de balk heen.  

En of de mensen, de gemeente ook, ons willen 
vasthouden als we erover heen gaan. 

Blijft u ook bij ons? 
 

Nu weten we nog niet  
hoe het leven zal zijn, 

hoe het is voorbij de balk, 
maar straks zullen we het zien, 

zoals U het nu al weet. 
Zo bidden wij samen,  

Amen.  
 

Deze nieuwe fase wordt gesymboliseerd door 
over de evenwichtsbalk 
te gaan. Omdat je dan bij 
de gemeente (blijft) 
horen worden 7 
gemeenteleden 
gevraagd of ze willen 

helpen om de balans te 
vinden of te houden.  
Natuurlijk zijn er mensen 
die willen helpen en 
ieder kind gaat over de 
evenwichtsbalk om er 

aan het eind vanaf te springen.  
Wij zingen daarna SOW 105 dat ook op de 
zondagsschool veel is gezongen. 
 
De 
jeugdouderling 
spreekt de 
kinderen toe en 
bedankt de 
leiding van de 
zondagsschool. 
Deze leiding 
krijgt van haar 
een boekje als dank voor hun inzet.  
 
Hierna gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst in de Fikarij. Ze krijgen de 
Bijbel en het licht mee…. En een boodschap:  
“Je hoeft hier straks niet heen te komen… Jullie 
worden gehaald!” 
 

Dienst van de schriften 
De lêzing is út Johannes 21: 1-14. It giet oer 
Petrus en noch in protte feinten. It is jûn en 
Petrus seit: ‘Ik gean fiskjen’.  Die nacht fange sy 
neat. Tsjin de moarn ropt ien harren ta it net oan 
de oare kant út te goaien en dan sit is stiiffol mei 
fisk. Oan de wâl stiet Jezus mei bôle en fisk... 
Preek: 
It tema fan dit jier wie “sjoch de tsjerke” en wy 
binnen begûn mei stienen die wy meinaam 
hawwe. De tsjerke is mear dan in gebou. Wy 
moatte ommers sels libbene stienen wêze. En 
der is fan alles dien. Der is in enkête hâlden troch 
de âlderlingen. It praethuys is mei ús dwaande 
west mei it tema.  
En de balâns is dat it net negatyf is. It kin altyd 
better mar dôchs... Wy meie ek ús segeningen 
telle.  
At je feroarje wolle begjint dat altyd by josels. Je 
kinne in oar net feroarje. Kleie helpt ek net. Dat 
helpt je efterút.  
Sjoch Petrus mar ris. Jezus is dea en alles is oer. 
Hy is ferslein, troch ûnrjocht, troch geweld, en 
syn skuldgefoel is grut. Hy giet werom nei nul. 
Nei fóar de tiid mei Jezus. Hy seit: “Ik gean 
fiskjen”.  
De see is it symboal fan dea, ferdjer en eangst. 
En no geane se te fiskjen op die see yn de 
nacht... en fange neat.  
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Dan stiet der ien oan de kant dy’t freget at sy ek 
fisk hawwe. Se moatte ‘nee’ sizze. Mar dan 
blykt dat it ek oars kin. It net moat oan de oare 
kant en rekket fol fisk...At sy op it strân komme 
is der bôle en fisk... Jezus hie it al klear stean.  
 
Dit jild ek foar ús. Hoe sette wy ús gemeente 
del? It leauwen fynt net plak yn tsjerke mar just 
der bûten, thús, op it wurk, op de dyk.. wer’t je 
mar binne.  
Wy meie libje út it ljocht fan peaske. Wy meie 
dat meidrage en útdrage.  
Sa as de Ethiopier die doe hy doopt wie: “Hy 
gie syn wei wol te moed!”  
 
De oargeliste spilet: “Ik bin út stjoerd troch de 
Hear. Ik bin ree te bouwen hjir op dit ierdske 
stee!” 
 

VERANDERING VAN BLIKRICHTING 
De voorganger vertelt dat ouderlingen en de 
mensen van het Praethuys invulling willen 
geven aan het naar buiten treden. Daarom 
gaan we nu naar buiten. Daar krijgen wij brood 
en vis (geen echte vis want daar is het wat 

vroeg voor). 
Dat eten we 
onderweg 
waarna we om 
de kerk lopen. 
Deze keer 
buiten de heg 
van het kerkhof 
en bij de Fikarij 
halen wij de 

kinderen op om samen weer naar 
binnen te gaan…. En als er auto’s 
zijn.. dan wachten die maar even…  
 

Allemaal gingen we mee. Vrolijk huppelende 
kinderen en ouderen die ondersteund werden. 

En toen er grote 
gaten in de rij 
vielen werd er op 
elkaar gewacht. 
Tocht en doel 
waren helder en 
niemand 
verdwaalde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En ja..er waren auto’s en die bestuurders 
wachtten rustig af en zwaaiden nog even naar 
ons…. 
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Terug bij de 
kerk gingen we 
niet naar 
binnen door de 
deur die we 
gewend zijn. 
Doorlopen en 
via de deur 
van de kapel 
ging iedereen 
weer naar 
binnen. Een 
andere blik op 
dezelfde kerk. 
Voor heel veel 
mensen de 1e 
keer dat ze 
hier naar 
binnen gingen.  
 
Een 
gemeentelid 
vertelde de 
schrijver van 
dit 
zondagboek 
dat het jammer 
was dat er niet 
meer mensen 
buiten 
waren…. 

  

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie. 
2e Collecte: Onderhoud kerk.  

 
Bloemen 
De bloemen 
gingen naar 
Wierd 
Hoogsteen. 
  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door: Griet 
Talsma.  
 

  Dankgebed-voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gebeden voor de kinderen van de 
zondagsschool, de leiding van de 
zondagsschool, de gemeente en Wierd 
Hoogsteen… 
  

Slotlied en zegen 
Wij zingen Gezang 130 vers 1,2 en 3.  
 
Hierna ontvangen wij de zegen. 
 

 
 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
Diakenen:  Jannie Lindeman  
   Gjalt Lindeboom. 
Met medewerking van  Het Praethuys 
   Thema commissie.  
 


