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In mijn allernieuwste programma 'Zegt u het maar' ga ik als ober door de kerk. Het
gaat over eten. Per slot van rekening begon
Jezus zijn loopbaan met het veranderen van
water in wijn, stond hij bekend als een
'veelvraat en dronkaard', zei hij: 'Ik ben het
brood' en dat je niet alleen van brood zult leven
en dat het leven niet bestaat uit eten en drinken,
maar uit... Bovendien zijn we uitgenodigd voor
een bruiloftsmaaltijd. Dus genoeg inspiratie
voor een kerkuur culinair genieten. Omdat
verandering van spijs doet eten: bestel dit
verrassingsmenu voor de zondag. Er komen
enkele leuke (meezing)liederen voorbij, onder
meer 'Het vlees is zwak holadiee'.
De première van deze 'kerkproeverij' was in
september in de gereformeerde PKN-kerk van
Kollumerzwaag. Voor de fijnproevers:
medewerking was er van een gospelkoor.
Kerst 2017 betekent drie 'holidays' achter elkaar. Hoe bereiden kerken zich voor op
de kerststress? Wellicht is het origineel om de shoppers uit te nodigen voor een
cabaretshow over het christelijk geloof. Ik heb er een aantal. De wat heftige, maar
wel erg laagdrempelige 'Is Jezus aan wiegendood gestorven?' en de wat gematigder
'Op zoek naar mezelf en het kerstkindje'. Ook heb ik nog een adventsshow: 'Enig
Kind', een welvaartskind dat ontdekt wel erg veel gemeen te hebben met Jezus. De
shows zijn ook geschikt voor scholen in het voortgezet onderwijs. Voor basisschool
jeugd heb ik een speciaal kinderkerstprogramma: 'Zoon van de timmerman'.
Bij het einde van het kerkelijk jaar staan veel kerken stil bij de gemeenteleden die
afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, kaarsjes worden
gebrand. Voor deze zondag heb ik een speciaal programma 'Stil maar', rondom het
ontroerende lied 'Fotolijstje'. Kopieer bijgaande link naar je browser om het lied te
beluisteren:
https://t.co/Ws1GK0c59u of via: www.waterinwijn.nl
Steeds vaker word ik als voorganger ingeschakeld en gebruik dan soms een beetje cabaret in mijn
preken. Wil je horen hoe dat gaat, tik dan op de volgende link:
https://soundcloud.com/de-salvator/13-augustus-2017-lessen-van-de-mus-ruurd-walinga?in=desalvator/sets/preken-1
In deze opname is ook een bewoner te horen van een instelling van jongeren met niet-aangeboren
hersenletsel of een chronisch neurologische aandoening. Hij leest Psalm 84 voor. In het
wooncentrum waar hij leeft, leid ik sinds enkele maanden een bijbelkring. Die is voortgevloeid uit
mijn vier optredens in aanloop naar The Passion in Leeuwarden.

