PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 9 februari 2020
Themadienst: `Wat is jouw verhaal?`
Ondanks de harde wind komen
gemeenteleden en gasten
vanochtend naar de kerk. Bij
binnenkomst zijn er verschillende
kaarten waaruit een keus kan
worden gemaakt: wat spreekt je
aan?
Vóór de
dienst
gaan we
in
gesprek
met
elkaar over de keus die we hebben gemaakt.
De koffie staat klaar!

Welkom

De ouderling van
dienst heet
gemeenteleden en
gasten van harte
welkom. Ook
gemeenteleden
die thuis de dienst
volgen worden

hartelijk begroet.
Het popkoor `Sawat Súver`, o.l.v. klaske
Deinum,
verleent
medewerking
en wordt
ook
welkom
geheten.

Janke Riemersma geeft namens het `Praethuys`
een korte inleiding op het thema: `Wat
is jouw verhaal` Wij
volgen wel de
gebruikelijke liturgie maar
op een andere manier:
vandaag zeven, korte
alternatieve `preekjes`,
n.a.v. de zeven
afbeeldingen die we
konden kiezen. Het koor zingt nadien een
bijpassend lied en er is ook samenzang. De
verhalen die we hebben gedeeld komen weer bij
elkaar hier, in het hart van deze gemeenschap.
Wy sjonge it iepeningsliet, liet 513: 1, 2 en 4:
`God hat it earste wurd`

Preekje 1 – het hart (da. Wiebrig de BoerRomkema)
V: Onze hulp in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hij is voor ons een barm-hart-ige Vader
A: En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw

Wij warmen ons vandaag
aan de barm-hart- igheid,
de warm-hart-igheid van
God, ons levenslicht. Het
hart mag hier overlopen in
mineur en majeur; in
delen, in ons mens-zijn.
Dit verbindt ons en maakt ons rijk. Zomaar als
bloemen die tot bloei komen in het hart van de
gemeenschap. Wat een genade!

Het koor zingt: `My heart will go on` - Celine
Dion
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Samen met het koor zingen wij: `Singing
all together`, eerst
het koor, daarna
allen staande,
swingend, in
canon.

Preekje 2 – de boom (Geartsje v/d Meer)

Een boom straalt rust uit en heeft iets
mysterieus. Kale takken kunnen doodsheid
uitstralen maar die
takken brengen altijd
weer bladeren,
bloesem en zaden
voort. Een boom kan
ons doen denken
aan onze
voorouders
(stamboom) en daardoor aan ons eigen leven,
onze wortels. Een boom: groot, sterk en
kwetsbaar, sprookjesachtig, oud, verstild,
prachtig, machtig, eeuwig, verbindend, dapper,
beschermend, teken van hoop, geworteld in de
aarde, gericht op de hemel, Kyrië en Gloria.

Hierna sprint Klaske naar het orgel
en zingen we samen uit volle borst
het lofgebed: Lied 150: 1 en 2:
`Loof God, loof Hem overal. Loof
de Koning van `t heelal` en: `Rammehoarn mei
sterke stim, harp en siter, loovje
Him`

Het koor zingt: `You raise me up`- Josh

Wij zingen Lied 838: 1: `O grote God die liefde
zijt, o Vader van ons leven`

Preekje 3 – Klaske (da. Wiebrig de Boer-

Preekje 4 –
sterren en maan

Groban

Romkema)
Klaske dirigeart en
spilet hjoed de stjerren
fan de himel! Wat is in
mienskip sûnder liet?
Liturgy sûnder de
klanken fan in
machtich oargel?
Sûnder de ferbining fan
sielen dy`t meikomt yn
it sjongen mei elkoar?
Foar- en achteryn ús
nije lieteboek stiet in
bibeltekst hjiroer. Psalm 92: 2 en 3: `Het is
goed de Heer te loven, uw naam te bezingen,
Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw
liefde en in de nacht van uw trouw`

Evangelielezing: Matteüs 5:

13-16: Het zout van de aarde en
het licht in de wereld

(Frieda Wijbrandi)
Iedereen die de kaart
`sterren en maan`
heeft gekozen mag
tijdens het volgende
lied even goed nadenken waarom deze keus is
gemaakt.

Het koor zingt:

`Lord of the dance`
Hierna zingen wij
samen Lied 839: 4:
`De dans leek te
breken, maar Ik
deelde het brood`
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Gesprek met de kinderen van 0 – 100

De kinderen worden naar voren geroepen en
ook ieder
die de kaart
`sterren en
maan`
heeft
gekozen.
Wij
luisteren
naar de
verschillende verhalen die met ons worden
gedeeld.
Wij zingen samen Lied 839: 1: `Ik danste die
morgen toen de schepping begon, ik danste de
dans van de sterren, maan en zon`

De kinderen mogen aan tafel: zij maken
een puzzel

Wij zingen gezang 466: 1 (liedboek 1973): `Als
God, mijn God maar voor
mij is, wie is er dan mij
tegen?`

Het koor zingt: The
sound of silence

Mededelingen: de bloemen gaan vandaag als
groet van de gemeente naar de fam. De Haan in
Wytgaard
Collecte: 1. Catechese en educatie
2. Kerkelijk werk
Loïse heeft vóór de collecte nog een mededeling
namens haar partner Janny. Laatstgenoemde
gaat met de organisatie `Because we carry` een
week naar Lesbos om daar te helpen in de
vluchtelingenkampen. Hier is
geld voor nodig. Er
komt een bericht op
onze site en Janny
vertelt t.z.t. over
haar ervaringen.
Zingen Lied 833: `Neem mij aan zoals ik ben`
(Nederlands en Frysk)

Preekje 6 – Maarten Luther King (Janke
Het koor zingt: The rose – Bette Midler
Preekje 5 – bloem (Geartsje v/d Meer)

In blom is in geskink fan de natoer
en in geskink fan minsken oan
inoar. Ut leafde en tankberens. In
blom is it útbundich fieren fan it
libben mar konfrontearret ús ek
mei tydlikens en kwetsberens. As
in blom ôfsnien
wurdt liket it
wol in soart fan
offer; dat docht tinken oan
Jezus, dy`t himsels weijoech.
In blom.. In blom - feest en
fertriet. Moai en kwetsber as
it libben sels.

Riemersma verwoordt de droom van Jan
Bergsma)
Ik heb een droom dat er gelijkheid tussen de
verschillende rassen en geloven is en dat men
elkaar respecteert, zonder angst en dreiging. Dat
de verhalen van vandaag op elkaar aansluiten en
elkaar versterken en dat wij met elkaar de aarde
bewoonbaar houden. Dat wij ieder op onze eigen
manier het `Onze Vader` kunnen bidden:

Wij bidden gezamenlijk het `Onze Vader`
Het koor zingt: I have a dream
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Preekje 7 – zout (da. Wiebrig de Boer-

Romkema)
Vele verhalen hebben ons met elkaar
verbonden. Het kleine (kwart-) stukje
oranjekoek betekende: `delen in vieren`.
Koester je in het licht van
de hemel en wees het
licht. Wees het zout, tegen
alle smakeloosheid in.
Breng het leven van
mensen op smaak, in
navolging van Jezus. Blijf
puzzelen – stukjes verbinden waar het kan.

Het koor zingt:
Lean on me
Hierna zingen wij
ons slotlied, uit
Sjongend op Wei,
lied 66: 1 en 2:
`Vader ik zing U
een lied van geloof`

Zegen
Wij
beantwoorden
de zegen door
een 3 x
gezongen
`Amen`
Medewerkers
Voorganger:
Orgel/piano:
Ouderling:
Diakenen:

Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Klaske Deinum
Elizabeth Mozes
Nieske Span
Jannie Lindeman
Koster:
Folkert Jongbloed
Beamer:
Hendrik Hiemstra
Bloemen:
Fokje Tolsma
Praethuys:
Geartsje v/d Meer
Janke Riemersma
Jan Bergsma
M.m.v.:
Frieda Wijbrandi
Jannie Veenstra
Popkoor `Sawat Súver`, o.l.v. Klaske Deinum
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