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        PROTESTANTSE GEMEENTE  
                     Wirdum e.o. 16 sept. 2018 

Startzondag 

                                             
Dienst van de voorbereiding 
Op deze zondagmorgen starten we met elkaar 
het winterseizoen. Het thema voor dit jaar is: 
”een goed gesprek”  Bij binnenkomst worden 

we 
verwelkomd 
met prachtige 
muziek van de 
brassband en 
staat de koffie 
klaar met een 
koekje, een 
kletskop. Dit 
nodigt direct al 
uit tot 
gesprekjes met 
elkaar. 
Ondertussen 
kunnen we op 
de beamer 
foto’s bekijken 
van de 
startzondag 
van vorig jaar. 
Om tien uur is 
de koffie op en 
kunnen we met 
de dienst 
beginnen.   
Ouderling 
Elizabeth 

Mozes heet ons allen van harte welkom.   
Als openingslied zingen we lied 55 : 1en 3 uit 

lieten foar thùs , skoalle en 
tsjerke: 
“Wês wolkom, allegear” 
 
Na bemoediging en groet volgt 
een gebed. 
 Hierna zingen we lied 216: 1,2 
en 3: 
“Dit is een morgen als ooit de eerste, 
Zingende vogels geven hem door” 

 
Er volgt nu een kleine inleiding bij deze 
startzondag.   
Er wordt op veel plaatsen vandaag startzondag 
gehouden. En misschien hadden we bij de koffie 
ons eerste goede gesprek al. Een goed gesprek 
is een wonder. Je kunt het spontaan hebben als 
je met elkaar onderweg bent. Ook kan een 
kerkdienst voelen als een goed gesprek. 
 
We zingen met elkaar lied 653: 1 en 3: 
“U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt” 
 
De verhalen.   
Da. Wiebrig heeft een kleine 
impressie op rijm van alle 
activiteiten die worden gehouden 
in het komende jaar. 
 
Bij de bron. 
In het midden van de kerk staat 
een zwembadje, de bron, waar de 
kinderen bij elkaar komen en met 
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elkaar lekker kunnen spelen en waarin ze 
“goud” vinden. 

 
We zingen lied 883 twee keer: 
“King of kings and Lord of lords, glory, halleluja” 

 
Paulien Omara leest nu met 
ons het Bijbelverhaal uit 
Johannes 4: 4- 15 en 25- 
30 uit de Bijbel in gewone 
taal. 
Jezus trekt door Samaria 
en treft  daar de 

Samaritaanse vrouw. Hij raakt met 
haar in gesprek over het Levende 
Water.  
Tussendoor zingt da. Wiebrig van 
lied 188 de 1e twee verzen solo:  
“Bij de Jacobsbron, 
Stond ik dorstig in de zon” 
Als gemeente 
zingen we na het 2e 
vers het refrein: 
“Wij horen helder 

het geluid 
Van levendmakend water” 
Met zijn allen zingen we  de 
verzen 3 en 4 en nog een keer 
het refrein.   
 
Korte overweging 
Wanneer is iets een goed gesprek? Een goed 
gesprek geeft verbinding van mens tot mens, 
van hart tot hart. Er zijn 2 mensen voor nodig 
die er beide voor openstaan. Je raakt elkaar 
aan op een dieper niveau. Het blijft je bij. Een 
goed gesprek is niet maakbaar, maar wat kan 
helpen is aandacht, rust en jezelf leegmaken 

om te kunnen ontvangen. En door je 
verlegenheid heen gaan. 
Jezus  en de vrouw ontmoeten elkaar bij de bron. 
Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar 
om. Er was vervreemding en er waren 
vooroordelen. De Joden vonden de Samaritanen 
vreemde vogels die alleen maar de eerste vijf 
boeken van de Thora hadden. 
Zo willen wij elkaar ook wel eens 
mijden. Wij zijn beter dan zij. Ons 
leven is zo overzichtelijk en 
makkelijk.   
Maar dat is niet Jezus stijl. Hij 
gaat over die grenzen. Het 
gesprek met Jezus komt bij de 
vrouw binnen. Haar ziel was verdroogd, er zat 
geen leven meer in. Ze wil graag van dat levende 
water, zodat ze nooit meer dorst heeft. Ze voelt 
weer dat ze leeft. Ze voelt zich gekend door 
Jezus en hoeft zich niet meer te verschuilen en 
ze schaamt zich niet meer. Ze kan zich weer 
verbinden met “de Bron”, met zichzelf, de ander 
en met God. 
Amen. 
 
Na de stilte luisteren we naar een lied van Trijntje 
Oosterhuis:” Ken je mij ” 
Het refrein is: 
“Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik?” 
 
Dienst van het delen. 
De bloemen gaan deze 
zondag als groet van 
onze gemeente naar 
Fam. Hellinga te 
Wirdum.   
Er volgt een mededeling 
over de collecte van 30 
sept. Deze is voor Syrië. 
 
De 1e  collecte is voor vredeswerk 
De 2e collecte is voor kerkelijk 
werk. 
Ondertussen speelt de 
brassband   
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met een 
gezongen ‘onze Vader ‘ 
 
Als slotlied zingen we staande lied 185: 2 uit 
Sjongend op Wei op de melodie van Land of 
hope and glory: 
“Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. 
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.” 

 
Heenzending en zegen 
We ontvangen 
de zegen van 
de Heer en 
beantwoorden 
dit met een drie 
keer gezongen  
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentaties 
Er volgen nu nog mededelingen van de 
zondagsschool, jeugd en Praethuys. 

Ook vertelt de 
dirigent van de 
brassband dat 
dit zijn laatste 
optreden is in 
Wirdum. Hij 
vertrekt bij de 
brassband. 

 
Op reis 
We krijgen nu een uitnodiging om mee op reis te 
gaan.   
Mensen met een even getal van leeftijd worden 
verzocht om naar het bankje bij de brug te gaan. 
De oneven leeftijd mag bij het bankje bij de kerk 
komen. Hier krijgen we een kopje koffie en 
wurdumerstrand koekjes.  

 
 

 
 
Ondertussen doen de kinderen spelletjes 
waarmee ze letters kunnen winnen. Hier komen 
de woorden Wurdumer en Strandje uit. We gaan 
nu met elkaar naar de plaats aan de vaart waar 
dit verwezenlijkt zal worden.  
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Hier is een groepje meisjes die voor ons gaan 
streetdancen. Geweldig. Ze zijn 9e geworden 
op de Noord- Nederlandse kampioenschappen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na deze voorstelling 
lopen we een klein rondje 
en gaan met elkaar naar 
de Fikarij. Hier staan soep en broodjes voor ons 
klaar. 
Da. Wiebrig opent de maaltijd met een gedicht 
van Han Wilmink over afvallen en een gebed. 
We laten het ons allemaal goed smaken tijdens 
onze ge-
sprekjes. 
 
 
Een fijne, 
geslaagde 
startzondag. 
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