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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 10 november 2013 

GEZINSDIENST Thema: HERFST 
 

Om 09.30 uur beginnen we met koffie/thee/fris 
en goede 
gesprekken om 
te horen hoe met 
elkaar is..   

 

Welkom 
De ouderling van dienst 
Sándor Weerstra heet 
ons van harte welkom.  
Deze keer gaat de liturgie via de 
beamer en we openen met psalm 
121: 1 "Ik sjoch de bergen oan 
en rop: wêr fyn ik help en hâld”. 
  

Drempelgebed gevolgd door een 
gedicht van Jaap Zijlstra. 
Gjalt Lindeboom leest het 
gedicht voor over de herfst, 
hetgeen de rode draad is 
van deze dienst. 
 
Herfst 
Met elk blad valt, 
valt meer licht op de aarde 
komt meer uitzicht vrij 
  
met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 
valt meer hemel ons bij. 

 We zingen nu psalm 121; 4  "De Hear dy't ivich 
om dy tinkt" 
  

Gebed om ontferming 
Heer ontferm U over mensen die zorgen hebben, 
die in oorlog zijn of pijn en onrecht ervaren. 
  
Glorialied gez. 488 : 1,2,3, en 4  
We sjonge dizze lieten yn it frysk. 
  

Dienst van het Woord 
Na het gebed wordt een verhaal voor de kinderen 
voorgelezen over de "herfst' : De zielige boom 
door Karla Hingst. 

De kinderen komen allemaal voor in de kerk te 
zitten. Het verhaal gaat over het afvallen van de 
blaadjes, maar dat hoort er bij. Het meisje Lotte 
begreep dat niet goed en wil de blaadjes weer 
aan de boom plakken. Haar moeder legt uit dat 
de de boom kaal wordt  maar in het voorjaar 
weer nieuwe blaadjes krijgt . Lotte snapt het en 
zegt dat opa misschien ook wel weer haren op 
zijn hoofd zal krijgen in het voorjaar. 
  
We luisteren en zingen mee met de CD: “Herfst, 
herfst, wat heb je te koop”. 
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Tijdens dit liedje gooien de kinderen blaadjes 
omhoog tegen de kale boom die in de kerk 
stond.  

  
We lezen nu 
Lucas 19: 1-10 
over Zacheüs in 
de boom, maar 
dan in de her-
vertelling van 
Karel Eykman, 
vertaald door 
Eppie Dam yn 
"Wurd foar 
Wurd" 
Drie jonge 

talentvolle jonge dames Lisa, Anne Marije en 
Beau 
zingen 
uit het 
nieuwe 
liedboek 
lied 186  
over 
Zacheüs.  
De 
gemeente 

zingt het refrein: 
 
“Er is geen plaats er is geen plaats, Zacheüs is 

te klein 
Maar haastig klimt hij in een boom om er toch 

bij te zijn 
Daar zit die kleine tollenaar, daar zit hij hoog en 

droog 
De mensen kunnen hem niet zien, maar Jezus 

kijkt omhoog”. 

Preek 
Zacheüs syn rykdom is syn skat. Hy hat 
wierskynlyk mar in bytsje freonen. 
Hy hat in langstme om Jezus te sykjen. Ergens 
fielt er wol dat hy oars libje moat. Hy klimt yn in 
figebeam om Jezus te sjen. 
Mar as Jezus by him is bliuwt dy stean. Jezus 
ropt him en seit him om út de beam te kommen. 
Sa at de blêden fan ‘e beam falle, sa mei 
Zacheús de blêden fan syn skamte falle litte. En 
sa ‘t de blêden yn de maitiid op nij oan de beam 
komme sa mei Zacheüs ek wer op é nij 
begjinne mei syn libben. Syn dei wie no as nij. 
It liet fan Syb v.d.Ploeg "In nije dei" komt 
dan boppe:  
  

“Jou my dyn hân, jou my dyn hert, 
'k jou myn bestean oan dy. 
Lang wie it kâld en tsjuster, 

aanst fynt it ljocht syn wei yn in nije dei”. 
  
Zacheüs syn dei wie as nij. 
Amen 

 Onze muziek en zanggroep zingt het lied "Heer , 
het licht van uw liefde schittert'  lied 289 uit het 
nieuwe liedboek.  
  
De kinderen hebben 
ondertussen 
herfstkransen gemaakt 
en die worden in de 
boom gehangen.  
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Dienst van het delen 
De bloemen gaan als groet 
naar mevr.R de Jong-
Feenstra aan de 
Tsjaarderdyk.  
De dankdagcollecte. heeft  
€155,- opgebracht voor de 
voedselbank. 

De 1ste collecte is voor de  diaconie 
en de 2e het kerkelijk werk. 
  
Harry Feenstra draagt het gedichtje 
voor over Herfst van Jaap Zijlstra. 
  

Gebeden 
De gebeden gaan over de nood op de 
Filipijnen. We hebben er geen woorden voor. 
Voor zieken en hen die lijden onder gemis. 
De gebeden worden afgesloten met het lied 
940 uit het nieuwe liedboek "Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer" door de muziek en 
zanggroep.  
  
Slotlied en zegen 
Dominee bedankt iedereen en dat waren velen 
voor de medewerkers aan deze prachtige 
dienst. 

  
 
 
 

Het slotlied is drie versen van gez. 47 met als 
tweede vers  

“Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen”. 

  
We gaan naar huis met de zegen van God met 
een tekst van Sietse de Vries 
En bij het naar 
buiten gaan 
hadden de 
kinderen nog 
een verrassing 
voor ons: 

Honderden bladeren 
dwarrelden neer!!  
 
 

Medewerkers 
Voorganger            ds.Wiebrig de Boer- Romkema 
Ouderling v dienst  Sándor Weerstra 
2 ouderling             Simon Turkstra 
Diakenen               Janny Pimmelaar en Tjitske Cnossen 
Zanggroep onder leiding van  Klaske Deinum. 
Koster                    Drees Visser 
Bloemen                Gina Turkstra 
Fotograaf               Reinder Bouma 


