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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 

 Zondag 17 november 2019 

   Themadienst: `Het reclameleven` 

 
Iedereen wordt bij 
binnenkomst hartelijk 
begroet door leden 
van het `Praethuys`. 
Met een vriendelijk 
verzoek om een 
slogan met 

betrekking op `de 
kerk` op een flipover 
te schrijven. 
Theezakjes met 
vragen op het label 
worden uitgedeeld.   
 

 

Welkom 
De ouderling van dienst 
heet gemeenteleden, 
gasten en de kinderen 
van harte welkom. Ook 
gemeenteleden die 
thuis de dienst volgen 
worden hartelijk 
begroet.   
 

Om te beginnen 
Wy sjonge it iepeningsliet, liet 55: 1 en 2 út 
`Tusken rein en sinne`: `Wês wolkom, allegear. 
Wês wolkom, ien kear, noch in kear` 

 

Bemoediging en 
groet 
Iedereen die hier 
vanochtend komt om licht, 
vrede en liefde wordt 
gegroet. Met de bede dat 
ieder dit alles hier 

vanochtend mag ontvangen. 
 
Hierna zingen wij lied 55: 3: `Wês wolkom 
allegear. Dit is in hûs foar elkenien. Foar freon en 
frjemd, foar jong en âld` 
 

Inleiding op het thema  
Immen fan de 
tariedingsgroep liedt it 
tema yn: `Reklame 
makket diel út fan ús 
libben. Wy wurde 
dageliks bestookt mei ....` 
Dan komt der immen nei 
foarren en wurdt hy yn de 
rede fallen: `Sorry, sorry, 
ik moet even wat kwijt. Ik 
heb een anti-rimpelcreme 
met de naam 
`FANTASTISCH` en dat 
is het ook!` Dit produkt 

wordt aanbevolen en 
gedemonstreerd tot 
algeheel vermaak! 
Hierna wordt met o.a. 
beelden op de beamer het 
verschil tussen 
commerciële en ideële 
reclame duidelijk gemaakt.  
Een voorbeeld van 

misleidende reclame wordt geïllustreerd door het 
meegebrachte product en de ingrediënten hierin 
worden voorgelezen. Er 
wordt aandacht besteed 
aan de labels op de 
theezakjes  (een goed 
gesprek begint vaak 
onder het genot van een 
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kopje thee) en naar 
aanleiding hiervan 
onstaan ook nu 
goede gesprekken. 
Ideële 
reclamebeelden 
worden getoond. 
Deze reclame dient 

als bewustwording van gevaren. `Ideale 
reclame` wordt toegevoegd als positief en 
reëel. Is reclame zwart/wit of is het 
genuanceerder? Wij luisteren naar het nummer 
`Zwart Wit` van Frank Boeijen. 
 

De verhalen 
Om de rust weer te laten indalen zingen wij lied 
833 (2x): `Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij 
wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en 
leef in mij` 
 
Lêzing: Ut `Wurd foar Wurd`, fan Karel Eijkman, 
wurdt Exodus 3: 1 – 15 lêzen troch Loïse. De 
bern komme derby sitten. 
 
Hierna zingen wij lied 125 uit `Sjongend op 
Wei`: `Jezus is de Goede Herder` 

 
De Sinterklaastijd breekt weer aan. Dominee 
maakt d.m.v. een verlanglijstje, geprojecteerd 
op de beamer, een opstap naar:  
 

Enkele overwegingen: 
In reclamefolders staan vaak allemaal leuke 
`hebbedingen`. Er is niks mis met verlangen; 
dat hoort bij het mens-zijn. Maar je krijgt nooit 
alles wat je verlangt. Ook het verlanglijstje van 
het leven wordt nooit helemaal vervuld. 

De kinderen worden aan het knutselen gezet: 
met 
reclamefolders 
maken ze hun 
eigen collage 
van dingen die 
ze verlangen; 
niet voor 
Sinterklaas maar 
voor hier in de 
kerk. 
 
De reclameboodschap van de kerk: gratis 
boodschappen; alle filialen; elke zondag open; 
altijd alles op voorraad; een eindeloze voorraad 
goede verhalen in het assortiment. In het geloof 
gaat het niet om een opgepoetst reclameleven. 
Het gaat niet om `hebben` maar om `zijn` als 
mensen in deze wereld, 
om het leven op 
zichzelf. En om 
dankbaarheid voor dat 
je er bent. Om het leven 
dat wij ontvangen, 
gratis. En dat is de 
betekenis van `genade`. 
De Eeuwige wordt in 
Exodus `Ik ben die er zal zijn` genoemd. Als God 
er voor mij zal zijn dan mag ik er ook wezen. En 
dan mag iedereen er zijn. Dan word ik geroepen 
om herder te zijn, voor een ander. Net als Mozes. 
God zegt: Ik ben met jou in warmte en vuur. Hier 
mogen wij als kerk reclame voor maken, met 
vertrouwen, met `Ik ben die er wezen zal`. Amen. 
 

Stilte  
 
Orgelspel 
  

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
Jochum en Anne Hoekstra 
 
Collecte: 1. Diaconie 
               2. Kerkelijk werk 
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De collages van 
de kinderen 
worden bekeken  
 
Ook een aantal 
reclameslogans 
voor de kerk 
worden genoemd 
 
 

Wij zingen `Tel uw zegeningen` uit de 
Liedbundel van Johannes de Heer. 
 

Gebeden 
De gebeden 
worden 
besloten met 
het zingen van 
lied 371: 
`Onze Vader` 
 
Hierna zingen 
wij ons 

slotlied: lied 886: `Abba, Vader, U alleen, U 
behoor ik toe` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zending en zegen 
 
Wij beantwoorden de 
zegen door samen te 
zingen lied 415: 1, 2 en 
3: `Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht` 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                    
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen:  Nieske Span 
    Wiebren Jongbloed 

Koster:   Haije de Boer 
Beamer:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:   Fokje Tolsma 
Praethuys:  Geertje Talsma 
    Loïse Zuidersma 
M.m.v. gemeenteleden: Hannah van der Heide 
          Arie Dol 
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