
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

3 april 2016 

1 

            
 
 
 

 

 

                  

                      PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 3 april 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Terwijl een licht voorjaarsbuitje nog nadrupt, 

verzamelen de 
bezoekers zich in 
de Sint 
Martinuskerk voor 
de eredienst. 
Dienstdoend 
ouderling Alie 
Bouma 
verwelkomt de 

aanwe-
zigen. Het 
openings-
lied is lied 
645 in zijn 
geheel: 
“Zingt ten 
hemel toe 
en jubel 
Gode.”  

 
Kyriëgebed 

In het kyriëgebed 
wordt de nood 
uitgesproken van 
onszelf en van 
de wereld. In 
antwoord daarop 
wordt lied 547 
gezongen: “Met 
de boom des 

levens wegend op zijn rug, droeg de Here 
Jezus Gode goede vrucht.” 
 
Bijbelverhalen 
In het eerste Bijbelverhaal vertelt Johannes (20: 
19-31) over de verschijningen van Jezus na de 
opstanding. En over Tomas, een van de twaalf 
leerlingen, die de verschijning pas geloofde  
 

 
nadat hij zijn hand in 
de zijde van Jezus 
had kunnen leggen.  
 
Uit Sjongend op Wei 
(236) zingen we een 
lied van Margryt 
Poortstra: ‘ 

No is de Hear der net mear by, 
mar alle sneinen op ‘e nij 
komme’ al syn freonen by inoar. 
Se soargje foar elkoar. 

 
In het tweede verhaal - uit 1 Korintiërs 15: 1-9, 35 
en 42-44 – schrijft de apostel Paulus ook over de 
opstanding uit de doden. Onder andere over de 
vraag van sommigen, hoe de doden worden 
opgewekt. Paulus zegt dat een aards lichaam 
wordt gezaaid, maar een geestelijk lichaam wordt 
opgewekt. 
 
De lezingen worden gevold door lied 630: “Sta 
op! – Een morgen ongedacht”.  
 
Preek 
De Paasboodschap van vorige week was:  de 
Heer is waarlijk opgestaan. Een vuist tegen alles 
wat dood is. Een boodschap die nog 
waardevoller is als je terugkijkt naar wat er 
voorafgaand aan de opstanding is gebeurd. Een 
verhaal dat pas begint als het afgelopen lijkt te 
zijn. Jezus macht is niet gegrond op geweld, 
maar op trouw aan de mensen en trouw zijn aan 
God. Een eenzame weg, Jezus voelt zich soms 
door god en alleman verlaten. 
Trouw blijven aan mensen is schier 
onmogelijk. Jezus doet het! 
 
Na een korte stilte en muziek volgt 
als antwoord op de preek lied 158-
B, alle verzen: 
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Want wy leauwe yn in Heit 
dy ’t eartiids alles makke hat. 
Wolken, blommen, bisten, minsken 
neat fergetten, elk syn plak. 
 

refr. Al wat libbet, sil it leauwe 
elkenien dy’t giet nei Him 
om syn namme heech te priizjen 
yn it nij Jeruzalem.  

 
Bloemen  
De bloemen 
gaan als groet 
van onze 
gemeente naar 
de heer Klaas 
Bakker aan de 
Jacob 
Algrasingel.  
 
Overlijden gemeentelid 

Afgelopen week is 
mevrouw Annigje 
Bakker-Bosma 
overleden. De 
rouwdienst was gisteren 
in deze kerk.   Staande 
wordt ze in stilte 

herdacht. De 
voorganger leest 
het gedicht van 
Hanna Lam: “De 
mensen van 
voorbij”.  
Tijdens het zingen 
van psalm 90: de verzen 1 en 8, steekt diaken 
Tjitske Cnossen een lichtje aan en brengt dit 
naar de gedachtenis-nis in de kapel. De naam 
van mevrouw Bakker  is bijgeschreven op het 
glazen herdenkings-plateau.  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de diaconie 
de tweede voor kerkelijk werk. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De  gebeden komen samen in het gezamenlijke 
Onze Vader.   

Als slot 
zingen we 
lied 416: 
“Ga met 
God en Hij 
zal met je 
zijn.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het slot 
van de dienst 
krijgen we 
Gods zegen 
mee. We 

beantwoorden die met het zingen van lied 425: 
Vervuld met uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord”  

 
Na afloop staat de koffie te wachten. Een 
moment waarop 
nog even kan 
worden 
teruggeblikt op de 
dienst en 
contacten kunnen 
worden vernieuwd. 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. B. Bloemink, Beetgum.                            
 Koster:   Folkert Jongbloed  
 Orgel:  Jaco Veldsema 
 Bloemen: Bep Minnema 
 Ouderlingen:       Alie Bouma en Truus Sterrenburg 
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed en Tjitske 

Cnossen 
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