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Voor 2018 zijn de volgende series gekozen: 
 
Serie 01 Bergrede 
Serie 02 Johannesevangelie 
  Aswoensdag 
  Biddag voor gewas en arbeid 
  Palmzondag 

Stille Week 
Pasen 

Serie 03 Ver(dwalen) 
Serie 04 Wonderen 
  Hemelvaartsdag 
  Pinksteren 
Serie 05 Zijpaden 
Serie 06 Vrije invulling  
Serie 07 Verandert God? 
Serie 08 Lied/gedicht 
Serie 09 Dood/eindigheid 
  Dankdag voor gewas en arbeid 
  Gedachteniszondag 
Serie 10 Geboorteverhalen 
 
Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over 
kunnen vinden. 
 
 
De voorgangers zijn: 
 
02 - 09 Anja Diesemer 
09 - 09 Just van Es 
16 -  09 Arie de Leeuw 
23 - 09  Caroline Lemmens 
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Toelichting op het themablok: Verandert God? 
 
 
Verandert God? 
 
Leven betekent: verandering. Naarmate wij opgroeien en ouder 
worden, veranderen wij. En je mag hopen dat al die 
veranderingsprocessen in ons leven ook leiden tot groei en 
verbetering. 
 
Ook op het gebied van ons geloven en onze beleving van God 
veranderen we. Dat merk je in je eigen leven. Maar de weerslag 
daarvan vind je ook terug in de Bijbelse verhalen. God wordt daarin 
op vele verschillende manieren ter sprake gebracht. Een willekeurige 
greep: God als vader, als rechter, schepper, moeder, minnaar, 
wetgever…. En de God van het Oude Testament lijkt soms een ander 
dan die van het Nieuwe Testament. 
 
Wat betekent dat? Betekent dat, dat alleen onze beelden van God 
veranderen of is er ook zoiets als verandering in God zelf? In de 
theologie wordt juist steeds over de onveranderlijkheid van God 
gesproken. Klopt dat? Hoe zit dat nu? 
 
Alle reden om verder na te denken over veranderlijkheid en 
onveranderlijkheid van God en mensen aan de hand van 
verschillende bijbelfragmenten. 
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Zondag 2 september 2018. 
 
Voorganger: Anja Diesemer 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 
Thema: 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Dick Jalink 
m.m.v.: Gera van der Hoek 
 
Lezing(en):  Exodus 17: 8 t/m 16 en Efeziërs 6: 10, 13 t/m 17 
 
Toelichting:  
In deze eerste dienst in de serie Verandert God? lezen we uit het Bijbelboek Exodus: de 
beweging van wegtrekken uit het oude en op weg gaan naar het nieuwe. 
Op weg naar de toekomst blijkt een mens obstakels op zijn weg tegen te komen, die hem 
van zijn doel afhouden. Hoe treed je zulke obstakels tegemoet? Hoe bevecht je je weg naar 
de toekomst? Heeft God daar een rol bij?  Hoe dan? De manier, waarop God in ons verhaal 
ter sprake komt, stuit je op het eerste gezicht tegen de borst. Zo’n God: daar hebben we 
toch allang afstand van genomen? 
Het gaat vanochtend over Amalek-complex en naastenliefde, over Gods banier en zijn 
wapenrusting. Dat klinkt nu nog cryptisch, maar het zal allemaal opgehelderd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Voedselbank Het Hogeland 
Elk gezin dat in armoede leeft en woont in de gemeenten Winsum, De Marne en 
Eemsmond kan voedselpakketten krijgen van de Voedselbank Het Hogeland te Winsum. 
Het tegengaan van voedselverspilling. Deze organisatie werkt ook aan hulp voor deze 
gezinnen, door het aan de orde stellen van misstanden die bij dit werk gesignaleerd 
worden. En het bieden van hulp aan mensen met een minimaal inkomen waardoor hun 
(financiële) situatie verbetert. Voedselbank Het Hogeland werkt uitsluitend met 
vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen voor het ophalen van voedsel bij 
leveranciers, samenstellen van voedselpakketten, zorgdragen voor voedselveiligheid en 
uitdelen van voedselpakketten. 
www.voedselbankhethogeland.nl 
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Zondag 9 september 2018. 
 
Voorganger:  Just van Es 
Bijzonderheden:  
Thema:  
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst:  Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Hilda Smid 
 
Lezing(en) Het zondvloedverhaal in Genesis 6 ev. 
 
 
Toelichting: 
In de Bijbelse verhalen heeft God sterke emoties. Zoals in het verhaal van de Grote Vloed. 
Als hij het kwaad ziet voelt hij zich diep gekwetst. Hij heeft, lezen we, spijt van zijn 
schepping en wil die woedend ongedaan maken.  Zo is het in de verhalen. Het denken van 
de latere theologie ziet God juist als onveranderlijk.  Het neemt graag het begrip van de 
filosofie over van “de onbewogen beweger” en ziet veranderlijkheid, dus ook emoties,  
gemoedsbewegingen, vooral als een menselijke onvolkomenheid.   
Kunnen wij ons heil zoeken bij wat beweegt? Kan wat veranderlijk is ons houvast geven? 
Of is houvast al een “bedenkelijk” woord?  Wat zoeken we eigenlijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Wilde Ganzen – Ghana  
Klimaatverandering zorgt voor minder regenval in het toch al korte regenseizoen in het 
noorden van Ghana. Er zijn pompen in Sirigu, maar het grondwater mag niet uitgeput 
raken. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana werkt samen met de biologische 
landbouwpraktijkschool in Sirigu aan een duurzame en toekomstrijke oplossing. 
www.wildeganzen.nl/projecten/project-goede-wateropvang-bij-biologische-
landbouwschool 
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Zondag 16 september 2018.  
 
Voorganger:  Arie de Leeuw 
Bijzonderheden:  
Thema: … groter dan ons hart … 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger: Betty van der Molen 
m.m.v.: Johannes de Doper cantorij o.l.v. Kees Steketee 
 
Lezing(en) Genesis 1: 25-27 en 31 
 Johannes 14: 1-12. 
 
Toelichting: 
Kan God veranderen? 
Luidt de titel van deze serie kerkdiensten.  
Hoezo? Is dat niet vragen naar de bekende weg? 
Wat bedoel je dan? 
Of is het zo’n vraag achter een bureau bedacht, ver van mensen vandaan?   
De Eeuwige – zo vertellen veel bijbel-verhalen ons immers - verandert voortdurend.   
En dat komt omdat hij nabij is, dicht bij mensen leeft en met hen mee trekt.    
Sterker nog: hij waarschuwt ons nota bene zelfs (één van de tien geboden) hem vooral niet 
te fixeren, hem niet vast te pinnen in één of ander beeld. 
Gun mij de ruimte om jullie God en bevrijder te zijn op mijn manier!                                   
En dan nog iets: 
Pas dus op voor iedereen die het wil hebben over het veranderen van deze God en intussen 
zelf blijft zitten waar hij zit en zich niet verroert. 
Alleen wie bereid is zelf te veranderen zal iets ervaren van het veranderen van God. 
Die zal beleven dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.    
Om die beweging en over die ervaring gaat het vanmorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Kerk in Actie – Vredesweek Pax 
Werken aan vrede is urgenter dan ooit. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 
ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Als PKN doen we dat onder 
meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp te bieden of een luisterend oor 
te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunt de PKN-vredesactiviteiten in 
oorlogsgebieden en stellen zij onrecht aan de kaak. 
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Zondag 23 september 2018. 
 
Voorganger:  Caroline Lemmens 
Bijzonderheden: Eerste zondag van de herfst 
Thema: God onze Vader 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Liesbeth de Voogd 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema 
 
Lezing(en) Jesaja 63: 8-10 en  
 Johannes 14: 8-9. 
 
Toelichting: 
Een man die vader wordt zal onherroepelijk veranderen. En dat niet alleen direct na de 
geboorte, als het nieuwe kindje een zwerm aan gevoelens en gedachten losmaakt, maar 
steeds weer. Een kind vraagt van de ouders voortdurende verandering en aanpassing aan 
iedere nieuwe ontwikkelingsfase. Met misschien als moeilijkste veranderingstaak: het 
loslaten in veiligheid en geborgenheid. Een kind wordt een volwassene op eigen benen. 
In het Christendom spreken wij God heel nadrukkelijk aan als vader. Jezus heeft dit beeld 
voortdurend gebruikt om aan zijn volgelingen uit te leggen hoe ze hem en God moesten 
begrijpen. 
In deze dienst onderzoek ik of God, net als een menselijke vader, verandert in zijn 
vaderschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Defence for Children 
Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de 
rechten van kinderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen 
gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en 
er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het 
VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere 
internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen 
en de naleving te monitoren. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één 
organisatie. ECPAT is een netwerk van organisaties in 86 landen en voert wereldwijd 
campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen. 
www.defenceforchildren.nl 
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PASTORAAT. 

 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de 
Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden 
ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  
 
 
 


