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Voor de 
dienst laat 
koster Jannie 
een paar 
kinderen al 
vast even de 
Ark zien…. 
 

 

 

Thema: ‘ Wij geloven’ 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Janke Riemersma heet 
ons allemaal van harte welkom.  
Wij zingen uit Tussentijds nr: 1: ‘De vreugde 
voert ons naar dit huis waar ’t Woord aan ons 
geschiedt.. ‘ 
Dan volgt de bemoediging en het 
drempelgebed.  
 

Dienst van de schriften 
De afgelopen week is er een blad bezorgd in 
Wirdum, Wytgaard en Swichum. Daarin staan 
verassende interviews met mensen die ook 
geloven.  
Het jaarthema is de apostel Paulus.  
Wij zingen het lied met de kinderen uit 
Sjongend op Wei nr: 17.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
samen met Linda Jongbloed en Karla Hingst. Ze 
gaan verder bouwen aan de ark.  
 
1e lezing: Marcus 9: 30-37. Jezus is mei syn  
learlingen in Galilea. De learlingen prate oer wa ‘t 
nummer ien is. Jezus set in bern yn it midden en 
hâld harren foar dat om earste te wêzen je de 
lêste wêze moatte.   
 
 
Wy sjonge Gesang 482: “De eersten zijn de 
laatsen… “ 
2e lezing: 1 Korinthiërs 15 vers 1-11.  
Dit giet oer de apostel Paulus. Jezus is by in 
protte minsken west nei sy opstanning. As lêste 
wie Paulus oan bar.    
 
Preek: Gemeente van Christus, Bêste minsken.  
Terwijl Jezus een hele moeilijke tijd tegemoet 
gaat praten de discipelen er over wie de 
belangrijkste is.  
De kern van het evangelie is dat wie belangrijk 
wil zijn moet ieders dienaar willen zijn. Je moet 
worden als een kind. Dat beeld gebruik Jezus 
door een kind in het midden te zetten. De kleinste 
in het midden waar het om draait… 
Wij geloven… 
Hoe doe je dat hier met een geloof dat uit het 
Midden Oosten komt.  
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Paulus zegt dat hij de allerlaatste was die 
apostel werd. ‘Ik als misbaksel’..  
Paulus die opnieuw moest beginnen. Paulus 
die als orthodoxe jood de volgelingen van 
Jezus vervolgde. Hij arresteerde ze.  Paulus die 
vervolgens het ligt zo scherp zag dat hij blind 
werd. Dat gebeurde op weg naar Damascus. 
Dan keert hij, letterlijken figuurlijk om, en 
verkondigt Jezus. Hij sticht gemeenten gaat 
over grenzen heen. Paulus verkondigt dat je 
mag geloven op je eigen manier. Hij was een 
wereldburger.  
De brieven van Paulus zijn bestemd voor de 
gemeentes en gaan in op de problematiek die 
daar speelt in de jaren 50/60 na Christus. Pas 
later zijn ze in de Bijbel opgenomen.  
Het beeld dat wij hebben van een dogmatische 
Paulus, een anti Jood, anti homo klopt niet. Het 
waren brieven die 2000 jaar geleden zijn 
geschreven.  
Paulus was een moderne man die over grenzen 
heen apostel van Jezus was.  
 

Dienst van het Delen 
Wij zingen de 
Apostolische 
Geloofsbelijdenis. (SOW 
155).  
Dan wordt de 
Remonstrantse 
geloofsbelijdenis voor 
gelezen.   

 
1e Collecte: Missionair werk 
2e Collecte: Kerk 

 
Deze dienst duurt wat 
langer dan gewoon 
en we gaan met 
elkaar koffie drinken. 
Tevens wordt 
voorgesteld Reinie 

van Akker die 18 weken 
stage komt lopen. Ze 
gaat mee beleven hoe 
het werk in deze 
gemeente wordt gedaan. 
Tijdens het koffie drinken 
maken veel mensen n  
kennis met haar.  

Ondertussen  komen de kinderen 
terug en er is veel te bepraten 
tussen jong en oud…  
 

Presentaties  
Er worden presentaties 
gehouden van de activiteiten die 
dit seizoen weer zullen worden aangeboden.  
 
Leerhuis. Gaat in op Paulus. 
Jeugd.  Een jeugdclub wordt opgestart en je kunt 
naar de catechese. 
Renovare. Een serie korte avonden om te 
werken aan je geloof.  
De musical Paulus In samenwerking met de 
parochie van Wytgaard wordt hier al aan 
gewerkt. Een voorproefje wordt ons geboden 
door twee deelnemers. Aanmelden voor 
deelnemen en helpen kan nog…  

 

 
In het 

zomerseizoen 
is door de 
kinderen hard 
gewerkt aan 
de Ark. Alle 
aanwezigen 
worden 
uitgenodigd 
om dit fraaie 
bouwwerk te 
komen 
bewonderen 
in de Fikarij.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden sluiten we af door het samen zingen 
van  
“God fan fier en hein ús Heit, 
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Dat wy hilligje jo namme 
Ûnder ús sa faak ûntwijd 
Troch jo eigen bern beskamme 
 
God fan fier en hein ús Heit, 
Wûnder heimnis is jo namme, 
Grut yn krêft en hearlikheid, 
Oant yn alle tiden. Amen”. 
(Tuskentiden 229) 

  
Zegen 
Wij ontvangen de zegen en zingen het slotlied 
SoW 156, 1: Wij geloven dat het leven goed 
wordt!! 
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar de mensen van de 
musical Paulus. Ypie 
Lindeboom neemt ze in 
ontvangst.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Gina 
Turkstra    
 

 
De Arke 

Waard nei de tsjinst oer brocht nei de tsjerke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei it besjen fan de 
Arke gie elts yn de 
auto, op de fyts of 
geandefoet wer nei 
hûs.... 
en net ien waard 
fergetten...  
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar 
Organist:  Bernard Abma (Tersoal) 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Diakenen:        Jannie Lindeman/Frieda Wijbrandi 
Kinderdienst:   Linda Jongbloed/Karla Hingst 
De voorbereiding van deze dienst werd mede 
gedaan door: Arie Dol, Jannie Lindeman, Teake 
Posthuma, Koosje Reitsma en Frieda Wijbrandi.   
 


