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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 17 oktober 2010 

 
Entree 
De Kinderdienst van vanmorgen is mee 
voorbereid door de Zondagschool “De macht 
van het Kleine”. In de hal reiken twee kinderen 
de liturgie en een klavertje 4 uit. Op het 
voorblad staan de contouren van hetzelfde 
klavertje afgebeeld. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst heet ons 
welkom. Met 
elkaar zingen 
we:  “Wês 
wolkom, 
allegear”.  
Het 
drempelgebed 
wordt gebeden 
door Miranda 

Tawafra samen met de gemeente. 
 
Juf Karla legt uit dat we in dit uur 
ongeveer het verloop van een 
gewone zondagschoolzondag 
zullen volgen.  
We zingen met elkaar: “Dank U 
voor deze nieuwe morgen.” 
Daarna wordt de collecte 
gehouden, dan 
lopen we ook niet 
de kans dat de 
centjes onder de 

bank rollen. De eerste collecte is 
voor het CESE-project in 
Brazilië, de tweede voor de kerk. 
Tijdens de collecte worden 
snoepjes rondgedeeld. 
  
Juf Jikke vertelt nu het 
Bijbelverhaal over de melaatsen.  

 
Jezus genas tien van hen. Uiteindelijk kwam er 
maar eentje - een Samaritaan - terug om hem te 
bedanken. Hierna zingen we Gezang 71: “Jezus, 
wand’lend langs de wegen, kwam eens tien 
melaatsen tegen”.  
 

Met behulp van de kleintjes zingen we samen: 
“Lees je bijbel, bid elke dag”, waarbij de kinderen 
de woorden met gebaren verbeelden. 
 
Preek  
Ds. Hinne Wagenaar 
komt terug op de 
programma’s die in 
de hal zijn uitgedeeld. 
Op de voorbladen 
staan verschillende 
teksten: mazzel, 
geluk, 
vanzelfsprekend, 
dankbaar. De woorden komen uit de verhalen 
van de zondagsschool van vorige week. De tien 
zieken hadden misschien wel geluk dat ze Jezus 
ontmoetten. “Mazzel” betekent “geluk”in het 
Jiddisch. Wij vergeten gauw eens dat we mazzel 
hebben. Immers,  hebben we altijd eten, kunnen 
naar school, naar sport. En wie heeft thuis niet 
een tv, een computer, een auto. Deze 
voorbeelden roepen veel instemmende reacties 
op bij de kinderen, voor hen zijn deze dingen 
heel gewoon. De 10 melaatsen waren erg blij, 
toch kwam er maar 1 terug. Tegen die ene zegt 
Jezus: “Je geloof heeft je behouden.” Wat zou 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

17 oktober 2010 

2 

dat betekenen? Ds. Wagenaar denkt dat deze 
ene niet vergeet aan wie hij dit te danken heeft! 
Dankbaarheid is het geheugen van het hart. 

Dat is de boodschap van de 
ene die terug kwam.  
 
Na de verkondiging zingen 
we gezang 71: Jezus, 
wand’lend langs de wegen, 
kwam eens tien melaatsen 

tegen. 
 
Het prentenboek 
Juf Klazine vertelt een 
verhaal uit het 
prentenboek, de kleinste kinderen zitten aan 
haar voeten. Het gaat over een mannetje die 
een klavertje 4 heeft gevonden. Hij vertelt het 

aan 

iedereen die hij tegenkomt. Zo gelukkig is hij. 
Als hij over een tak struikelt is hij gelukkig 
omdat hij zonder zijn klavertje 4 vast zijn been 
had gebroken. Valt hij in de vijver, dan is het 
aan zijn klavertje 4 te danken dat hij niet is 
verdronken. Hij is de wereld te rijk. De kikker, 
het konijn en nog andere dieren vinden het 
allemaal maar niks, maar het mannetje gelooft 

er heilig in. 
 
Iedereen heeft in de 
hal een klavertje vier 
gekregen. Er worden 
pennen uitgedeeld, 
waarmee op elk van de 
vier blaadjes iets kan 
worden geschreven 
wat men belangrijk 
vindt. De kinderen 

gaan rond om de klavertjes op te halen. Juf 

Karla leest 
enige teksten 
voor: mijn 
gezin, 
gezondheid, 
de zon, het 
weer. Ze 
vertelt, dat 
de klavertjes 

straks bij de uitgang weer worden uitgedeeld. 
Iedereen krijgt dan een klavertje vier met de 
goede wensen van een ander. 
 

Bloemen  
De bloemen gaat als groet van onze gemeente 
naar de familie Leistra aan de Tsjaerderdyk. 
 

Het bloemstuk is gemaakt door Neeltje Hellinga. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 Het dankgebed 
wordt uitgesproken 
door ds.Wagenaar, 
samen met Henny 
Brinksma en Jonas 

Wagenaar. De 
gebeden komen 
samen in het Onze 
Vader.  
 
Als laatste zingen we:  

“Hear, wês mei ús oant in oare kear.” 
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Na de zegen verlaten we de kerk, bij de uitgang 
ontvangen we een klavertje vier. 
 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds. Hinne Wagenaar 
Mede-organisatie: Leiding zondagsschool 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:     Jannie Smits 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
2e ouderling:  Arie Dol 

Diakenen: Wybren Jongbloed, 
Tjitske Visser 
 
    

 
 
 
 
 

 
 

 

FESPER 
En yn de jûn 
kamen in tal 
minsken by 
elkoar om in 
koarte fesper te 
fieren. In tiid fan 

sjongen, 
Bibellêze, 
stilte, 
oandacht, 
gebed en 
meditaasje...  
Wy slute dit 
óf troch mei 
elkoar te 

sjongen: 
  “Hear, wês mei ús oant in oare kear.” 

 
 


