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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 2 april 2017 
 
De ouderling van dienst Alie 
Bouma heet iedereen van 
harte welkom . Het 
openingslied is 43: 3 en 4.  
 
 

 
Predikant vandaag is ds. 
J.D. Kraan uit Burgum. Het 
is de 5e  zondag van de 40 
dagentijd. In de 
bloemschikking zijn dorre 
takken zichtbaar uit alle 

windrichtingen. Daartussen bloemen: “God 
zorgt voor nieuw leven”.  

 

Na lied 542: 1,2 en 3 ‘God roept de mensen om 
op weg te gaan’‘ wordt gebeden om de geest van 
God. Dat hij ons de toekomst mag wijzen. 
 
 
Eerste schriftlezing is Ezechiel 37, 1 - 14  
waarin de dorre beenderen tot leven komen, de 
herrijzenis van Israel.   
 
Daarna zingen we lied 791: 1 
en 6, ‘liefde eenmaal 
uitgesproken’ 
 
Tweede lezing: Johannes 11, 
1-4 en 32 – 44. Lazarus uit 
de dood opgewekt 
 
Daarna wordt Lied 103 C vers 3 gezongen, 
 
Overweging 
De dorre doodsbeenderen die tot leven komen is 
een vergelijking met hoe het volk Israël er aan 
toe was. Alle hoop was opgegeven.  
Het gaat hier over dood en leven. Als je leeft en 
alleen dood en verderf zaait, dan ben je al dood, 
dood terwijl je leven bent.  
Het omgekeerde is ook het geval; leven terwijl je 
dood bent. Als je voor God leeft dan kan de 
relatie tussen jou en God niet stuk gaan door de 
lichamelijke dood. Laten leiden door de geest van 
God betekent groei en 
een leven dat de 
gewone dood niet 
kapot krijgt.   
Het volk Israel moet 
opstaan en uit hoop 
gaan leven, weten dat 
ze terug gaan naar 
Jeruzalem.  
Ook wij gaan op weg naar het nieuwe Jeruzalem 
waar de dood verzwolgen is en het leven regeert. 
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Na de stilte en het orgelspel zingen we lied 608 
vers 3. ‘De dode zal leven’ 
 
 
 
Mededelingen 
De bloemen gaan naar Reitsma-Boesenkool. 
 
Tjitske Visser  vertelt dat de kerkgangers een 

kaart kunnen sturen 
naar een 
gedetineerde in 
Nederland, met 
daarop een 
bemoedigende tekst. 
Daarbij nog een extra 
kaart die de 

gedetineerde zelf kan versturen zodat hij zijn 
contact met de buitenwereld in stand kan 
houden.  
 
1e Collecte is voor het Werelddiaconaat. 
2e Collecte is voor het kerkelijk werk. 
 
Gebeden en dankzegging 
De predikant bidt dat we niet alleen voor 
onszelf leven, maar elkaar gaan helpen. Hij 
dankt God dat de dood niet het laatste woord 
heeft  Aansluitend bidden we allen het Onze 
Vader. 
 
Heenzending en Zegen 
Het slotlied is 791: 2, 3 , 4 en 5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Daarna volgt de 
zegen. 
 

Alvorens 
iedereen het 
mooie weer 
ingaat is er 
koffie en cake.   

Medewerkers 
Voorganger:  ds. J.D. Kraan 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Drees Visser  
Bloemen gemaakt door: 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
Diakenen:         Wybren Jongbloed, Nieske Span  
JR 
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