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             PROTESTANTSE GEMEENTE 

                      Wirdum Fr e.o.  

10 uur dienst 
Zondag, 18 februari 2018  

 

Opmaat en thema 
Bij binnenkomst in de kerk kwam een 
verwachtingsvol geroezemoes je tegemoet. 
Onder het genot van een vroeg bakje koffie 
werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en 
werd uitgekeken naar de invulling van de 
dienst. Het Praethuys weet de bezoekers elke 

keer weer te 
verrassen met 
onverwachte 
invalshoeken. Zo ook 
dit keer, zou blijken. 
Na binnenkomst van 
voorganger en 
ambtsdragers ging 

ieder er eens goed voor zitten.  
Het thema is: “De kleuren fan de reinbôge yn ús 
mienskip”. Het ging vanmorgen over de 
verscheidenheid in denken en doen binnen 
onze gemeente. De 
voorbereiders 
hebben een aantal 
mensen vragen 
voorgelegd over hun 
betrokkenheid.   
  
Zingen  
Gezongen werd er natuurlijk ook, veel bekende 

liederen, zoals Hoe 
hearlik is jo hûs, o 
Hear (lied 84), 
Goedemorgen, 
welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met 
jouw verhaal (lied 
288), Een mens te 

zijn op aarde, op deze wereldtijd (lied 538). 
Bless the Lord, my soul (in het Engels, Fries en 
Nederlands),  

Interviews 
De voorbereidingsgroep 
gaf hierop een indruk 
van de reacties van 
geïnterviewden op aan 
hen gestelde vragen. 
Best interessante 
vragen trouwens, zoals: 
Wanneer je geen 

binding met de 
kerk hebt, heb je 
dan ook een 
andere binding 
met het geloof? 
Wat brengt je 
buiten de kerk of 
in een ander 

soort kerk?  
De reacties waren niet minder boeiend: soms 
mild, soms kritisch:  Jezus een mooie toevoeging 
voor mij , een bloem in het grotere boeket. 
Beleving in deze kerk is goed.. Mis ontmoeting 
met Hem. Geloven kan ook zonder kerk. Als 
nieuwkomer is het me te stil, mis ontmoeting. En 
nog vele andere 
 
Als afsluiting luisteren 
we naar het prachtige 
lied “Ken je me?” van 
Trijntje Oosterhuis. 
 
Verhalen  
Gelezen werd Genesis 9:8-17, het verhaal waarin 
God tegenover Noach zegt een verbond te 
sluiten met Noach, zijn zo nen en hun 
nakomelingen en met alle levende wezens en 
dieren op aarde – “ik plaats mijn boog in de 
wolken; die zal het teken zijn van het verbond 
tussen mij en de aarde.”  
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Regenboog 
Terwijl ouderen de parachute omhoog 

bewegen, draven de 
kinderen er grote 
hilariteit kris kras 
onderdoor. Hierna 

wordt een  
toepasselijke 
lied 
gezongen 
met de tekst 
van Eppie Dam: “Tusken rein en sinne mocht it 
wer op nij begjinne. De reinbôge hat God har 
jûn as teken fan ’t ferbûn.”   
De kinderen gaan samen met Tjitske Brouwer 
in de kapel een regenboog maken. 
 
Korte meditatie 
Hier verzamelen we ons, op één of andere 
manier aangesproken, geraakt door die Stem 
van hemel en aarde, die mensen vanaf den 
beginne heeft aangesproken. Stem die ons 
overkomt en die we beluisteren, hóe mensen 
die Stem ook noemen, dat is zo veelkleurig als 

de regenboog zelf. 
We reageren er ook 
meerstemmig op. In 
de Bijbel vinden we 
ook meerstemmige 
verhalen over God, 
over wie Jezus voor 
ons is. Er zit ook 
meerstemmigheid in 

mij, in jou. Je kunt vol vragen zitten: is er wel 
een God, iets wat mij draagt of ben ik 
overgeleverd aan het niets? En dan kunnen ze 
er ineens weer zijn de stemmen in jou van: ja, 
ik geloof, ik vertrouw op de regenboog in de 
wolken, op die Stem die tot mij spreekt. Zo kun 
je laveren tussen wanhoop naar moed, tussen 
het wel geloven en weer opnieuw vertrouwen 
vinden dat op de bodem van hart geboren 
wordt. Er zijn geen beroepsgelovigen die geen 
twijfel of beproeving kennen. Soms wordt meer 
eenstemmigheid wel eens gewenst, meer 
uniformiteit. Maar als je een veelkleurige 

gemeente wilt zijn, dan zal dat nooit eenvoudig 
worden. Want hoe verdraag je dat de kleuren er 
allemaal blijven op het palet van deze gemeente? 
Dat jij niet op je buurman moet lijken of je 
buurvrouw op jou, maar dat je echt elkaar de 
ruimte laat om je eigen weg te zoeken, jezelf te 
zijn. Ook in je geloven, in je spiritualiteit. Een 
blijvende oefening is het om van harte te leren 
zingen: “Iedereen is anders, anders als jij”. En 
dat dat goed is.  

 
Bloemen en collecte 
De bloemen gingen als groet 
van onze gemeente naar de 
familie Kingma in Wijtgaard.   
Gecollecteerd 
werd voor (1) 
Kerk in Actie  - 

Steun aan kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda en (2) kerkelijk 
werk  

 
Gebeden, slotlied, zegen 
Geertje van der Meer leest een 
gedicht/gebed, dat we allen 
beamen.   
Als  slotakkoord zongen we 
samen:  
“Zolang er mensen zijn op aarde.” 

 
Dankbaar en voorzien van de 
zegen ging een ieder daarna 
huiswaarts.   
 
Voorbereiders 
Voorbereiders: Koosje van der 

Werff, Elisabeth 
Mozes, Gysbert Wassenaar, Gerrig 
Wijnsma en vanuit het Praethuys: 
Tjitske Brouwer, Geartsje van der Meer 
en Geertje Talsma 

voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
organist: Albert Minnema  
bloemen: Lies de Jong 
koster: Drees Visser 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

18 februari 2018 

3 

AD 


