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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 17 september 2017 
Startzondag met als thema `Een open huis` 

 
Na een week met herfststormen en plensbuien 
worden gemeenteleden en gasten vanochtend 
tijdens hun gang naar de kerk verwarmd door 
een stralende zon en vredige stilte.  

Elkaar ontmoeten, samen 
vieren en delen staan 
vandaag centraal in Gods 
`Open huis`, het thema 
van deze startzondag. 
Velen brachten vóór de 
dienst `Bijbelse` gerechten 
naar de Fikarij om deze na 
de dienst samen te delen. 

 
Bij binnenkomst worden vlaggetjes in 
verschillende kleuren uitgedeeld. Na de dienst 
zullen groepjes worden gevormd om een 
gezamenlijke activiteit te realiseren. 
 

Welkom 
De ouderling van dienst, Elske 
Roorda-Posthuma, heet iedereen 
van harte welkom. Gemeenteleden 
die de dienst later op cd gaan 
beluisteren zijn vanochtend met ons 
verbonden.  
 

Om te beginnen zingen wij Lied 276: 1 en 2: 
`Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die 
naar stilte openstaat` 

Bemoediging en gebed 
Wij zijn stil voor God.   
  

Ter inleiding op deze startzondag 
`Een open huis`, een 
landelijk thema, straalt 
gastvrijheid uit. Samen 
zijn, samen delen en 
straks samen eten. Da. 
Wiebrig nodigt eerst ieder 
uit om samen de liturgie te 
proeven: `De smaak van 
Gods liefde` 
 
Wij zingen Lied 287: 1 en 2: `By it ljocht dat 
libben is groetsje 
wy inoar mei frede` 
en: 
`Rond het boek van 
zijn verbond 
noemen wij elkaar 
bij name` 
 

De verhalen 
Verbeelding bij het thema: Het verhaal van 
Zacheüs wordt geschetst 
door Paulien (Zacheüs) en 
Justin Omara (Jezus).  
 
De kinderen komen naar 
voren om samen met Linda 

Jongbloed het thema te 
verbeelden: een huis met 
gesloten ramen en deuren 
wordt op een spannende 
manier geopend tot een 
`Open huis` waar licht het 
donker verdrijft.   
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Lústerferske: `Doch de doar mar iepen`, 
songen troch bernekoar Vredoza, Tineke 
Schilstra-Kalsbeek en Syb van der Ploeg:  
`Doch de doar fan dyn hûs mar iepen, lit de 
ramen iepenstean` 
`Doch de doar fan dyn hert mar iepen, lit dyn 
eagen iepengean` 

 

 
Bijbelverhaal: Lucas 19: 1 – 10: Zacheüs de 
tollenaar 
Hierna zingen wij Lied 186: `Er is geen plaats, 
Zacheüs is te klein` 
  

De kinderen gaan creatief aan de slag 
in de Kapel 

 Wij zingen 
Lied 531: 2 en 
3:  
`Jezus die 
langs de 
straten kwam 
en tollenaars 
terzijde nam` 
en: 
`Kristus giet 
hjoed ek troch 
de wrâld, o 
hear syn stim 
dan, jong en 
âld: Hy wol ús 
herten reitsje, 
fan ús syn 
folgers meitsje` 

 

Preek 
Da. Wiebrig kruipt in de huid van Zacheüs. Het 
kleine mannetje dat slim denkt te zijn en niets 
van Jezus denkt te verwachten. Hij laat zich niet 
kennen en schuilt in een vijgenboom. Hij schaamt 
zich voor de mensen. 
Diep van binnen voelt 
hij pijn omdat hij er 
ook bij wil horen. Bij 
Jezus en bij de 
mensen. Als Jezus 
aangeeft bij hem in 
zijn huis te willen zijn 
is hij gauw bereid: hij klimt uit de boom en leeft 
op; voelt zich weer mens en niet de slechterik die 
hij was. Hoe wonderlijk. `Ogen die mij zagen; 
oren die mijn verhaal wilden horen en een hart 
dat zich voor mij opende`  Hij vindt een weg voor 
zichzelf; proeft het leven, de ruimte, proeft van 
God die liefde genoemd wordt. Vraagt zich af wat 
hij wil met z`n leven, wat liefde is en recht. 
Vergoedt veelvoudig waar hij mensen heeft 
afgezet en schept ruimte voor zichzelf en voor 
anderen. Hij zal de hemelse smaak van deze 
schat blijven proeven. Amen.   

 
Stilte 
 
Muziek door de Brassband 
 
Om te delen 
Er worden 
mededelingen 
gedaan door 
de ouderling 
van dienst. De 
bloemen gaan 
vandaag als 

groet van de gemeente naar 
Frank Krol en Tineke Castelein 
en naar René Krol.   
 
Vóór de collecte wordt 
gehouden introduceert Linda 
Jongbloed namens de ZMC de 
extra collecte voor het 
getroffen Sint-Maarten. De 
bijdrage kan worden 
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gedoneerd in een speciaal 
daarvoor gemaakte 
soepkom.   
 
1e collecte: Vredeswerk 
2e collecte: Kerkelijk werk 
Tijdens de collecte speelt 
de Brassband. 
 

De kinderen presenteren hun werk: 
Vlaggetjes 
met 
`Welkom` 
erop; 
deze 
worden in 
de kerk 
gehangen.   

 

Gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
 
Als slotlied zingen wij Lied 416: 1, 2 en 4:  
`Ga met God en Hij zal met je zijn` en: 
`Hear, wês mei ús oant in oare kear` 

 

 

Zending en zegen 
De zegen 
beantwoorden 
wij met een 
gezamenlijk 
gezongen 
Amen. 
 
 

De koffie staat 
klaar. Met daarbij 
Syrische koekjes! 
Tijdens het 
koffiedrinken is er 
aandacht voor: 
 
De zondagsschool met uitnodiging en 
intekenlijst voor de jaarlijkse collecte 
 
Jeugd! met informatie over het nieuwe seizoen 
 
Het Praethuys met info en intekenlijsten voor de 
themadiensten 
 

Na de koffie worden er groepjes 
gevormd 
Per groep worden er verschillende Bijbelse 
gerechten gemaakt met door de 
voorbereidingsgroep aangeleverde ingrediënten. 
Wanneer ieder klaar is gaan we in optocht naar 
de Fikarij om gezamenlijk deze heerlijke 
gerechten te nuttigen. Daar aangekomen komt  
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de geur van huisgemaakte soep ons tegemoet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze startzondag werkten mee: 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Diakenen:  Nieske Span 
                  Wiebren Jongbloed 
Brassband Wurdum o.l.v. John Blanken 
Commissie startzondag, waaronder de kerngroep 
middengeneratie en de leiding van de kindernevendienst 
Koster:   Janny Veenstra 
Bloemen:   Gina Turkstra 
CBB  


