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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 10 maart 2013 

4e zondag in de 40-dagentijd 

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST met CBS `De Arke` 
 

 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet iedereen van 
harte welkom. Wij zingen ons 
openingslied: Lied 477: 1: `Geest van 
hierboven, leer ons geloven, hopen, 
liefhebben door uw kracht!` 
 

Na bemoediging, groet en drempelgebed 
zingen wij: Lied 477: 2: `Wat kan ons schaden, 

wat van U 
scheiden, 
Liefde die ons 
hebt 
liefgehad?` 
 
Juf Nynke 

Beekman komt met een reiskoffer. Hierin zitten 
allerlei spullen die met Jona te maken hebben 
en een pijl die Jona de weg gaat wijzen: hij 
moet naar Nineve.  

 
Jona gaat op reis: 
Groep 1 en 2 speelt het spel `Schipper mag ik 
overvaren: ja of nee?` 
 

Het kleine boekje Jona 
met één van de 
spannendste verhalen 
uit de Bijbel hoort thuis 
in het rijtje van de 
profeten. Jona 
weigerde Gods 
opdracht serieus te 
nemen en was 
eigenlijk geen goede 

profeet. 
Dit 
boekje 
houdt 
ons een 
spiegel 
voor, 
een 

lachspiegel, dus: luister goed naar Gods 
verhalen, vergeet niet te glimlachen om het 
leven, open je hart, verstand en rechtvaardig- 
heidsgevoel maar vooral liefde voor alle mensen. 
Want we zijn allemaal in Gods hand en hart. De 
Joden lezen dit boekje op een hoogtepunt van 
hun religieuze jaarcyclus: op Grote Verzoendag. 
Dan komen de mensen samen om voor God hun 
zwaktes te belijden, hun overtredingen van het 
liefdesgebod en andere 
geboden. 
 
De storm:  
Er stappen twee Jona`s in de 
boot. Groep 1 en 2 dansen 
de `golvendans` of 
`stormdans` al zwaaiend met 
papieren linten.  
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Groep 3,4 en 5 
zingt: `Je hoeft 
niet bang te 
zijn, 
al gaat de 
storm tekeer. 
Leg maar 
gewoon je 
hand in die van 
onze Heer`. 
 
Jona zit in de 

buik van de grote vis. En daar voelt hij dat God 
niet ver weg is; alsof God zelf hem in Zijn hand 
heeft. 
De kinderen zingen: `Als alles duister is`. 
 
Gebed van Jona en ons: 
Als vanzelf vallen de woorden uit de mond van 

Jona: `U hoort mij toch, God? 
Geeft U mij antwoord 
wanneer ik U aanroep? Het 
voelt alsof U die zware 
golven en die rare vis naar 
mij heeft gestuurd om mij een 
lesje te leren. Even dacht ik 
dat ik U voorgoed kwijt was 
maar zo bent U niet. U speelt 
niet zomaar met ons maar 
laat door een teken zien dat 

U ons ergens heen brengt, naar U`. Hoe diep 
kunnen wij mensen vallen en toch nooit dieper 
dan Gods hand.  

 
De 
kinderen 
zingen: 
`Jona` 
met de 
cd van 
Elly en 
Rikkert 

Zuiderveld en gitaar door Ingrid Andringa. 
 
De vis: 
Natuurlijk laat God Jona niet in de steek. Dit 
verhaal zal Jezus later graag als beeld 
gebruiken voor zijn eigen opstanding. In de 
diepte houdt God ons vast en Jezus gaat door 

de diepste diepte van ons mensen heen om ons 
zo naar boven te voeren in het licht van Gods 
oneindige genade. 

 

Stilte 
Meester Robert gaat met de kinderen in gesprek 
over Jona die net door de vis is uitgespuugd.  
 
In de stad en onder de boom: 
Er zit in dit verhaal een diepere bedoeling: groots 
is meer dan omvangrijk. De stad Nineve heeft 
geen maatgevoel meer; normen en waarden 
verbleken; er is nauwelijks orde en geen 
rechtvaardigheid voor iedereen. 
 
De kinderen van groep 3 – 8 laten zien hoe druk 
het is in Nineve door druk doende het lied `Opzij, 
opzij, opzij` van Herman van Veen te zingen. 

Kijk nou eens: die grote stad vol van 
kwaad toont berouw en daar woont 
geloof, geloof in God! Zo krijgt Israël 
een lesje met dit verhaal: het gaat de 
God van Israël om de hele wereld; met 
respect voor God en medemens.  
 
Groep 6,7 en 8 zingt: `Wij zullen 
opstaan` van Elly en Rikkert 
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Bloemen 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze gemeente 
naar Mevr. 
Jongbloed-
Spoelstra 
 

Dienst van het delen 
 
1e Collecte: Kerk in Actie diaconaat 
2e Collecte: Kerkelijk werk 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 480: `Gij hebt, o 
Vader van het leven, de aarde aan de mens 
gegeven, het land, de zee is zijn domein`. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan naar huis met de Zegen van de 
Heer: `Mei de Heare dy segenje en 

behoedzje, 
Mei de Heare dy mei it ljocht fan Syn antlit 
beskine en  dy genedich wêze, 
Mei de Heare Syn antlit nei dy takeare en dy 
frede jaan.` 
Wij beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G.J.D. de Haan  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
1e ouderling: Dick Wijbenga 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
              Tjitske Visser   
Team CBS `De Arke`         
Bloemen:  Thea Steen 


