
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

18 november 2018 

1 

  
 
 

 
 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                      Wirdum e.o. 18 nov. 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Als we op deze mooie, maar koude herfstdag 

de kerk binnen 
komen staat de 
koffie voor ons 
klaar. Het wordt 
ingeschonken 
door de jeugd. 
We kunnen er ook 
een negerzoen.. 
oeps, een 
Buyszoen bij 
krijgen. Er worden 
al veel 
gesprekken  
gevoerd, vooral 

ook omdat er gasten van 
overzee zijn. Als we om 10 
uur de koffie op hebben, 
kan de dienst beginnen.   
 
Orde van dienst 

Er klinkt pianospel en we 
worden welkom geheten door 
ouderling van dienst Linda 
Jongbloed.   
 
Om te beginnen 
Als openingslied zingen we 
lied 288 in het Nederlands en 
in het Fries.   

“Goede morgen allemaal, 
Ik met mijn en jij met jouw verhaal 
Goeie moarn, wês wolkom dizze dei, 
Ús ferhalen nimme wij wer mei” 
 
Opening 
v: Van God is de aarde 
a: de wereld en al haar  
    bewoners 
v: Zie, hoe goed en kostbaar is  
    het 
a: als mensen in eendracht samenleven 
v: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar 
a: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand 
v: Heer, open onze lippen 
a: en onze mond zal Uw lof verkondigen 
v: vergeef ons al wat wij misdeden 
a: en laat ons weer in vrede leven. Amen 
 
Als psalmgebed zingen we 
lied 6b – Taizé 
De 1e keer wordt het solo 
gezongen door da. Wiebrig en 
Geartsje v.d. Meer 
Daarna zingt de gemeente  
het drie keer. 
“Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, 
U wijst mij de weg ten leven” 
 
Janny Veenstra leest het 
gedicht Olifant voor van 
Djalal-Din Rumi.  
Als je in het donker tast kan 
wat je voelt van alles zijn, b.v. 
de slurf van een olifant kan 
ook een tuinslang zijn. Als er 
licht komt wordt alles 
duidelijker. 
Na dit gedicht wordt er een kaar aangestoken om 
dat licht te symboliseren. 
 
Hierna zingen we lied 284. 
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1e keer door da. 
Wiebrig, Dick 
Wijbenga en Linda 
Jongbloed.   
De gemeente  zingt 
het daarna 4 keer. 
En daarna nog een 
keer in canon. 
“Christus, Gij zijt het 

licht in ons leven” 
 
Toelichting op het thema 
Het thema van deze dienst is “Ooit een normaal 
mens ontmoet? Wat is normaal? 
 
Jan Siebren de Jong  geeft een toelichting. Wat 
is normaal? Wat voor de één normaal is, is dat 
niet altijd voor een ander. 
We vinden vaak normaal wat door de meesten 
wordt geaccepteerd of wat de meesten doen. 
Er kwamen 10 afbeeldingen op de beamer en 
aan de mensen in de kerk werd gevraagd of de 
afbeeldingen normaal waren. 

1e: zwerver 
2e: wandelaars 
3e: Maarten v.d. Weijden, 200 
km. zwemmen. 
4e: burka’s 
5: zorg 
6e: pieten en negerzoenen 
7e: king pepermunt 

8e: tatoeages 
9e: praise, halleluja 
10e: predikant met vingertje 
omhoog 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hierna zingen we lied 7: 1,2,3 uit liederen en 
gebeden uit Iona en Glasgow 
“Wonderwereld, vol geheimen, schepping van 
God, 
Al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw 
zorg” 
 

Wat maakt het zo moeilijk om bruggen te 
slaan?  
Bij het zien van iets wat ons 
vreemd is, voelen we ons 
ongemakkelijk en we 
oordelen vaak te snel.  
We gaan het liefst om met 
mensen die net zo denken 
als wij. Maar we kunnen ook toenadering zoeken. 
Het lijkt er soms op dat we niet meer om elkaar 
geven.  
 
Er wordt een tekenfilm getoond van spelende 
kinderen. 
We zingen met elkaar de tekst die er bij 
verschijnt.  
“Iedereen is anders, Okido” 
Het refrein is: 
“iedereen is anders, niemand is als jij 
Iedereen is anders, jij bent jij en ik ben mij. 
Iedereen is anders, dat is nu eenmaal zo 
Iedereen is anders, okido” 
 
Janny Veenstra 
leest het gedicht: Je 
bent zo, 
Van Hans Andreus. 
Naar aanleiding van 

de zin: je bent 
zo anders, je 
bent zo mooi”  
komt een 
reactie van 
Haije de Boer. 
Hij ziet dat in 
het echte leven niet zo goed.   
 
Rond het woord 
We zingen lied 67 uit 
Tussentijds 
“Laat de kinderen tot Mij 
komen, alle, alle kinderen” 
 

Nu volgt het 
Bijbelverhaal 
”Zoveel”  naar 
Marcus 12:38-13:2 
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uit kind op zondag.   
Jezus is in de tempel en kijkt naar de mensen 
die gaven geven in het offerblok. De rijke man 
die dat met veel uiterlijk vertoon doet en de 
arme weduwe die haar laatste penning geeft, 
maar dit wel doet vanuit haar hart. 

We zingen lied 
289: 1 en 3.   
“Heer, het licht van 
Uw liefde schittert, 
Schijnt in de 
donkere diepten, 
schittert” 
 

De kinderen gaan nu met elkaar naar de 
consistorie om te knutselen. 
 
Korte meditatie 
Afgelopen week is  er een goed gesprek 
geweest tussen de blokkeerfriezen en de 
actiegroep Kick out zwarte piet. Eindelijk!!! 
Kinderen verheugen zich op het 
sinterklaasfeest  maar de volwassenen staan 
elkaar bijna naar het leven. Zo willen we toch 
niet een kinderfeest vieren? 

Ga met elkaar in gesprek, 
kijk elkaar in de ogen en 
luister naar elkaar. We 
nemen de tijd niet meer om 
naar elkaar te luisteren en 
horen wat de ander te 
zeggen heeft. 
Ieder kijkt op zijn eigen 

manier naar dingen en als je dat niet beseft sla 
je gauw de plank mis. 
Dan tast je in het donker zoals in het gedichtje 
Olifant. We hebben licht nodig en dan 
verdwijnen de verschillen.   
We hebben verbindend Licht nodig om elkaar te 
leren zien zoals we zijn. 
In Christus naam is elk mens van evenveel 
waarde. Als je alleen in je eigen spiegel kijkt is 
de ander gauw abnormaal en moet die zich 
maar naar jou normen aanpassen. 
Jezus roept op tot reflectie, tot bewustwording. 
We moeten ons zelf niet tot absolute norm 
verheffen. Laat ruimte voor de ander. 
Maar alles is niet normaal. We hebben normen 
nodig om samen te kunnen leven, anders wordt 
het een chaos. 

De woorden liefde, recht, vrede, zijn 
Grondwaarden om op te bouwen. 
Geef je hart om elkaar te leren zien in het Licht 
van Christus. 
 
Amen. 
 
Na de meditatie is er een moment van stilte  en 
pianospel 
 
Om te delen 
De bloemen gaan 
deze week naar het 
team van de CBS 
de Arke 
 
De 1e collecte is 
voor de ramp in 
Sulawesi 
De 2e collecte is 
voor kerkelijk werk 
 
De kinderen komen terug in de kerk. Ze hebben 
een portret gemaakt van iemand uit de kerk. Er 
waren 2 foto’s gemaakt, maar het was 
makkelijker om iemand met een bril na te 
tekenen. 
Voor de 
kleintjes 
was dat 
nog wat 
te 
moeilijk 
en die 
hebben 
een 
portret geplakt.. 
 
Geloofsbelijdenis 
Janny Veenstra leest 
een geloofsbelijdenis 
voor en als gebed 
zingen we lied 657:1,3,4 
“Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de 
macht,   
Om zingend te vertalen, 
waartoe wij zijn 
gedacht” 
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Wegzending en zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zegen te hebben ontvangen  zingen we 
het Amen zoals dat in lied 242 uit de SOWbundel 
staat. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. W. de Boer-Romkema 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diakenen:  Nieske Span, Wiebren  

Jongbloed 
Muzikale leiding: Klaske Deinum 
Koster:   Janny Veenstra 
Bloemen: Bep Minnema 
Beamer:  Jan Bergsma en Hendrik  

Hiemstra 
De dienst is mee voorbereid door: Tjitske 
Brouwer-Bosch, Arie Dol, Jan Siebren de Jong, 
Geartsje v.d. meer en Janny Veenstra 
 
Tekst: HM  Foto: ROB 


