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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 9 november 2014 

In tsjinst fan ferbining en underfining mei de middengeneraasje 
Praisedienst 
Na de bijzondere boerderijdienst in oktober 
pakken predikant en Praethuys vanmorgen 
opnieuw uit met een aansprekende “ferbinings- 

en ûnderfiningstsjinst”. 
Dit keer wordt 
ingezoomd op de 
tussengeneratie, de 
leeftijdsgroep van 
pakweg 25 – 45 jaar. 
En die keuze slaat 
aan, behoorlijk wat 
bezoekers vallen in 

deze leeftijd. De koffie vooraf zorgt voor een 
warme, vertrouwde sfeer waarin mensen elkaar 
begroeten en bijpraten.   
Tegen tienen begint de praiseband enige 
luisterliedjes te spelen, waarna de bezoekers 
hun plek in de kerk innemen. 
 

Veel  muziek 
Gekozen is voor een viering met veel muziek.  
De praiseband “Share” uit Emmen met onze 

eigen zangeressen 
Henny en Ingrid 
zorgt voor 
swingende muziek 
die tot meezingen 
uitnodigt. Nummers 

als de : “Kracht van 
uw liefde” en “10.000 
Reasons (bless the 
lord)” worden met 
verve gebracht. 
Verder is er veel samenzang, onder andere lied 
81 – “Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer”, 
opwekkingslied 169 – “Samen in de naam van 

Jezus” en lied 139 – “Heer die mij ziet zoals ik 
ben”. 
 

Thema 
Het thema van vanmorgen is 
“Ontmoeting met God en 
met elkaar.” Enige 
gemeenteleden uit de 
middengeneratie vertellen 
over hun 
‘ontmoeting/ervaring’ met 
God. Het gedicht  
“Ontmoeting” van Stef sluit 
daar mooi bij aan. Dat begint 
zo: 

Je moet van twee kanten 
komen  
om elkaar te ontmoeten 
Jij moet eigenlijk toevallig 
onderweg zijn 
Je moet geen doelvoor ogen 
hebben 
En jij moet laten gebeuren waarvoor jij bang bent 
Je moet niet alles willen verklaren 
 
Preek 
De verkondiging gaat over het verhaal uit 
Genesis 32, de verzen 23-33, het verhaal van 
Jacob die ’s nachts bij de rivier de Jabbok.in 
gevecht verwikkeld raakt met een vreemde, ja 
met wie eigenlijk: met 
zichzelf, met zijn geweten, 
met God? God ontmoeten, 
het is niet te regisseren, het 
kan je overal overkomen.”  

 
Na de overdenking is er 
moment van stilte. Aansluitend volgt pianomuziek 
via de cd 

Agnus dei/Glory van Michael W Smith. 
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Kinderen 
De kinderen 
hebben zich 
onderwijl prima 
vermaakt in de 
kapel, waar ze 
een prachtige 
rivier met vissen 
hebben gemaakt.  
Terwijl de 
praiseband het 
nummer De 
Rivier speelt en 
zingt, lopen de 
kinderen vrolijk 
zwaaiend met 
hun werkjes het 
middenpad op en 

neer. Het 
refrein wordt 
volop 
meegezongen:   
Here Jezus, 
neem mijn 
leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten,Heer. 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan naar 
de familie Aan 
Jongbloed in Wijtgaard.   
 
1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk 
werk 
 
Gebeden, slotlied 

Ds. Wiebrig de 
Boer gaat voor in 
gebed. Ter 
afsluiting zingen 
we samen met de 
praiseband het 
Onze Vader.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Het slotlied is 
lied 416: “Ga 
met God en Hij 
zal met je zijn.” 
 
Zegen 
Verwarmd met 
de zegen van 
God verlaten we 
de kerk, 
onderwijl zingt 
de praiseband 
het bekende 
“Amen”.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Praethuys, zondagsschool en zendings- en 
missionaire commissie 
Pianist:           Albert Minnema  
Praiseband   
Koster:            Iepie Lindeboom 
Ouderlingen:  Gjalt Lindeboom, Corry 

Brouwer 
Diakenen:       Hinke Meindersma, Alie Kalsbeek 
Bloemen:        Lies de Jong 
AD 


