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Opmaat 
De onverwacht spekgladde straten en wegen 
weerhielden verschillende mensen ervan om de 
eerste tienuurdienst van dit jaar te bezoeken. 
Desondanks trof een behoorlijk aantal 
bezoekers elkaar tijdens een vroeg bakje koffie 
voorafgaand aan deze viering.   

Thema van de dienst 
Al meer dan 20 jaar is in onze 
gemeente een wisselende 
groep gemeenteleden 
betrokken bij de 
voorbereiding van de 
erediensten. Een keer of vijf-
zes per seizoen zet de groep 
de lijnen uit voor de invulling van een dienst. 
Als leidraad voor vanmorgen was gekozen voor 
het thema: “Muziek opent je hart”. En dat bleek 
ook zo te zijn!   
 
Swingend begin 
De groep kwam swingend de kerk binnen onder 
het zingen van negro spirituels als He ‘s got the 

hole world, en 
Amen - al snel 
vielen de 
bezoekers in. 
Het werd een 
dienst waarin zo 
weinig mogelijk 

zou worden gesproken en zo veel mogelijk 
gezongen. Liederen uit verschillende tradities en 
liedbundels werden afgestoft en vol overgave 
gezongen.  
De viering werd geopend met het zingen van 
“Door de wereld gaat een woord”, uit Sjongend 
op Wei 118.   

Verschillende bundels 
Na de bemoediging en groet gaf de 
voorganger een overzicht van de 
verschillende liedbundels, die de 
groep had verzameld. Dat waren er 
nogal wat, ze varieerden van begin 
20ste eeuw tot het huidige liedboek 
Zingen en bidden in huis en kerk 

van 2013. Uit een korte 
enquête bleek elke 
bundel z’n eigen schare 
fans te hebben.  
 
Wat hierop volgde was 
een keur aan liederen,   
steeds kort aange-
kondigd door de 
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groepsleden en de voorganger, die aangaven 
waarom zij voor “dit” lied hadden gekozen. Het 
gaat te ver om op deze plaats alle liederen die 

aan bod kwamen, te 
noemen.  
Wel mag duidelijk zijn, 
dat vanmorgen Gods lof,  
Zijn grootsheid en 
goedheid in vele tonen 
werd beleden en 

bezongen. Denk aan  Psalm 150 uit de bundel 
1938: “Looft God looft Hem overal”. Of lied 57 
uit de bundel van Johannes de Heer: “Er komen 
stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons 
beloofd: Stromen verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk, die gelooft.” Uit de 
oecumenische traditie van Taizé kwam het 
Kyrië Eleison – het gezongen “Heer, ontferm 
U”.  
 
Verhalen 
Mooi was ook het “Amazing grace”, dat bij de 
opening van de Bijbel werd gezongen door de 
voorbereidingsgroep met Geartsje van der 
Meer als soliste. 

Uit het Oude Testament hoorden we Psalm 23, 
dit keer in het Fries uit de kinderbijbel Woord 
voor Woord van Karel Eijkman, in een vertaling 
van Eppie Dam. 
En uit het Nieuwe Testament – van Nico ter 
Linden’s Koning op een ezel maar dan 
enigszins bewerkt – kwam het verhaal van 
Marcus 1:16-20 over de oproep van Jezus aan 
een paar vissers om met Hem mee te gaan: 

“Dan zal Ik van 
jullie vissers 
maken die 
mensen bij Mij 
brengen”. Naar 
aanleiding van 
deze tekst vond 
een korte 

gedachtewisseling plaats met de kinderen in de 
kerk.  
Luisterliederen waren er 
ook: zoals Levend Water en 
Circle of Life uit de Lion 
King, beide met prachtige 
beelden.  
 
Bloemen en collecte 
De bloemen gingen als 
groet van onze gemeente 
naar de familie Steringa in 
Wirdum.   
Gecollecteerd werd voor 
de oecumene en kerkelijk 
werk. Onderwijl luisterden 
we naar het “Will you be there” van Michael 
Jackson. 
 
Gebeden, slotlied, zegen 
De gebeden mondden uit in het “Jesu, bleibet 
meine Freude” van J.S. Bach. 
Als  slotakkoord zongen we samen:  
“De 
frede fan 
de 
greiden 
wês oer 
dy, de 
frede fan 
mar en 
lân”. 
Dankbaar en voorzien van de 
zegen ging een ieder daarna 
huiswaarts. 

 
 
 

Voorbereiders 
Voorbereiders:  Corry Brouwer, Linda Jongbloed, Jannie 

Veenstra, Dick Wijbenga en vanuit het 
Praethuys: Geartsje van der Meer en Janke 
Riemersma  

voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
organist: Albert Minnema  
bloemen: Neeltje Hellinga 
koster: Folkert Jongbloed 
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