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     PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Paaszondag 27 maart 2016 

 

Welkom 
Tijdens de vrolijke klanken van de Brassband 

Wirdum vult 
de 
kerkruimte 
zich 
langzaam 
maar zeker 
met 
bezoekers, 
die afkomen 
op de 

boodschap van 
Pasen.   Ouderen 
en kinderen 
zoeken een 
plaats, Het 
geroezemoes 
neemt af, de 

kerkenraad komt binnen. Ouderling Truus 
Sterrenburg verwelkomt iedereen en kondigt 

het 
openings-
lied aan, 
lied 487, 
de verzen 
1 en 3: 
“De heer 
heeft mij 
gezien en 

onverwacht” 
 
Na de 
bemoediging en 
groet zingen we 
lied 630: 1,2 en 3: 
“Sta op!- Een 
morgen 
ongedacht” 

 

Gebed om ontferming 
V: Tegen het donker 
laten wij zingen: 
Onder Uw vleugels vinden wij leven, 
Komen wij op adem 
Het duister voorbij: 
Laten wij dan zingen 
Tegen het donker: 
 
Als glorialied zingen wij daarop lied 650: 2,3,4,7: 
“Gods goedheid is te groot” 
 

Paasverhaal voor klein en groot 

De kinderen mogen naar voren komen en plaats 
nemen op kleden die voor hen op de grond 
gelegd zijn. 
Karla Hingst 
heeft een 40 
jaar oude 
koffer bij zich. 
Ze vraagt de 
kinderen om 
met haar op 
reis te gaan. In 
de koffer zit een paaskaars voor het licht 
onderweg. Bij Pasen hoort licht. Gods licht is als 
de zon. We ontvangen gratis warmte en licht.   
Er zit een bijbel in met verhalen over God, Jezus 
en de mensen. Die verhalen helpen ons. En er 
zitten broodjes in en druiven. De broodjes 
worden verdeeld onder de kinderen. Er was zelfs 
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nog wat over om aan andere mensen te geven. 
Als we delen met elkaar kunnen we goed op 

reis gaan.   
Onder het 
zingen van 
het lied “Alles 
wordt nieuw” 
gaan de 
kinderen naar 
de Fikarij. We 
zingen nu 
lied 118: 1 

“Laat ieder’s HEREN goedheid prijzen” 
 

Bloemschikking 
De kleur 
van de 
bloemen is 
wit en 
paars. Wit 
voor 
vreugde en 
paars voor 
lijden. Het 
stelt de 
Emmaüsgangers voor in beweging. Het gedicht 
wat er bij hoort is:   
 
“Schoenen aan 
Om met Hem op weg te gaan 
Die ons voorgaat 
Naar de ander 
Ons voorgaat naar leven 
 
Onverwacht 
Loopt Hij met je mee 
De Opgestane Heer 
Te herkennen 
In het brood 
Dat je deelt 
 
God 
Van leven 
Dat onze voeten 
Blijven gaan 
Naar de (A)ander 
 
De lezing is uit Lucas 24 : 13-23. Dit wordt 
voorgelezen door Geertje Talsma 
Dit is het verhaal van de Emmaüsgangers. 

We zingen lied 
631: 1,2 en 3: 
“Tussen waken, 
tussen dromen”  
 De eerst twee 
coupletten worden 
gezongen door ds. 
Wiebrig en Linda 
Jongbloed. Het 
derde vers zingen 
we met zijn allen. 
Vervolgens leest 
Geertje Talsma 
Lucas 24: 23-35 
We zingen nu lied 
642: 1,5,7,8: “Ik zeg 
het allen, dat Hij 
leeft” 
 

Preek 
Vandaag is de afronding van drie dagen Pasen. 
Misschien heeft u de hele reis mee afgelegd of 
een gedeelte. We hebben van alles beleefd. We 
zijn door de verhalen van het lijden meegegaan, 
ondergedompeld in het verhaal van Zijn passie 
en door het donkere water van Zijn lijden en 
sterven gegaan, we zijn weer aan land gekomen 
op deze morgen van het nieuwe Licht. 
Pasen is niet alleen Halleluja zingen. Dat is voor 
veel mensen onverdraaglijk. Het is met gebroken 
stem dwars tegen lijden dood en duister in zingen 
van het Leven, de Liefde en het Licht van de 
Hemel. De Emmaüsgangers zijn op weg naar 
huis. Teleurgesteld, 
verdrietig.  
Jezus had hun iets van 
de hemel op aarde 
laten zien en nu was er 
niets meer van over. Er 
waren wel een paar 
vrouwen die vertelden dat ze engelen hadden 
gezien en dat Jezus was opgestaan, maar dat 
wilden ze liever niet geloven. Hun koffers zijn 
zwaar van verdriet en van ontgoocheling. Daar is 
niets anders uit te halen. En als Jezus hun dan 
vraagt waar ze het zo druk over hebben denken 
ze dat Hij wereldvreemd is. Als Hij met hen naar 
huis gaat en daar het brood breekt, herkennen ze 
Hem. 
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Als we met de Emmaüsgangers willen lopen, 
niet met de rug naar het verleden, maar met de 
blik gericht op de toekomst, dan mag dat 
verweven zijn met wat achter ons ligt, ons 
verleden, met wat we verloren, met ons 
heimwee. 
Opstanding is een geheim. Opstanding kan je 
alleen overkomen. Elke keer als je hart weer 
wakker geroepen wordt, door verhalen van 
leven, van toekomst aan het graf en de 
hopeloosheid voorbij. Dan durven we op hoop 
van zegen Hem achterna te gaan en zien we 
misschien weer zonlicht breken op de scherven 
van ons leven. En dan durven we misschien om 
te keren uit dat verdriet wat ons verblindt en op 
te staan. 

 
Na de 
stilte 
speelt de 
brass-
band. 
 
 
 
 

Dienst van het delen 
 
De 
bloemen 
gaan 
vandaag 
naar 
Mevr. 
Roorda 
uit 

Wijtgaard. Zij wordt op Paasmaandag 90 jaar.   
 
1e collecte is voor: jeugdwerk 
2e collecte is voor onderhoud gebouwen. 
 
Aandacht voor wat de kinderen hebben 
gemaakt. 
De kinderen zijn weer terug in de kerk. Ze 
hebben reiskoffertjes gemaakt waar ze mee op 
reis gaan. Ze hebben bedacht wat ze voor de 
Here Jezus mee konden nemen. Dat is 
vertrouwen, liefde, hoop, vrede en zonlicht. Ook 
zat er nog wel wat lekkers in voor onderweg. 

Paaskaars 
De paaskaars van 
2015 wordt uitgereikt 
aan Gjalt en Iepie 
Lindeboom. Ze gaan 
verhuizen. Beide 
waren zeer actief in de 
kerk en deze kaars is 
hen van harte gegund. Ze melden 
dat ze op 17 april afscheid nemen.  
 

Gebeden-slotlied-zegen 
Na de gebeden volgt het slotlied: 
“U zij de glorie” 
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Hierna 
ontvangen 
we de zegen 
en beant-
woorden dit 
met een drie 
keer 
gezongen 
Amen.  

 
Licht uit licht 
“De liefde bidt voor wie 
niet weten wat zij doen; 
gekruisigd blijft zij stil 
voor wie de hamer heft. 
En na de sabbath keert 

zij tot de treurenden, 
verrezen uit het graf 
wandelt zij in de hof. 
Onherkend zit zij aan 
met hen, met u, met mij 
te Emmaüs, tot het brood 
door Hem gebroken wordt. 
 
Ida Gerhardt 
 
Na de dienst 
staan de 
kinderen klaar 
en krijgen wij 
van hen een 
gele tulp mee 
naar huis! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Medewerkers   
Voorganger:        ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek: Brassband Wirdum o.l.v. John  

Blanken 
Praethuys  
Zondagsschool: Leiding 
Lezingen: Geertsje Talsma 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderlingen: Gjalt Lindeboom en Truus 
Sterrenburg 
Diakenen:  Janny Pimmelaar en Tjitske 

Cnossen  
Bloemen:  Lies de Jong 
HM 


