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 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Paaszondag 5 april 2015 

 
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, terwijl stoelen 
worden aangesleept om de 
laatste gasten een zitplaats 
te kunnen bieden. Het 
geroezemoes neemt af, de 
kerkenraad komt binnen. 
Ouderling Janny Veenstra 
verwelkomt iedereen en 

kondigt het 
openings-
lied aan, 
lied 139, de 
verzen 1 
en 2:  
 
“HEER die 
mij ziet, 
zoals ik 

ben, dieper dan ik mijzelf ook ken”. 
 

Na de bemoediging 
en groet volgt lied 
118, vers 1: “Laat 
ieder ’s HEREN 
goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt tot 
in eeuwigheid.”   
 
 

 
Bloemschikking 
In deze dienst 
wordt voor de 
laatste keer  
stilgestaan bij de 
liturgische 
bloemschik-
kingen van de 
Paascyclus. 
Vanmorgen klinken de volgende woorden: 

Maria 
haar handen willen vasthouden 
wat niet vast te houden is 
geopende handen vertellen 
over het geheim van leven 
God 
Uw licht breekt onstuitbaar door 

 
Paasverhaal kinderen   
Karla Hingst vertelt de kinderen een 
pracht verhaal over verschillende 
soorten bloemen in een tuin. Het is 

donker, de bloemen 
konden niets zien. 
Maar ze maakten wel 
lawaai, de een nog 
meer dan de ander. 
Behalve de gele toorts, 
die zei niets maar 
ontvouwde zijn 
blaadjes, een voor 
een., waarna de 
bloem licht begon af 
te geven. En terwijl 
hij bij alle bloemen 
langs ging, begonnen 
ook alle andere 
bloemen te ontluiken 
en op te lichten. Uiteindelijk doofde het licht van 
de gele toorts maar de andere bloemen hielden 
hun licht.  
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Na dit verhaal gaan de kinderen met de leiding 
naar de Fikarij. 
 
Bijbelverhalen 
De eerste lezing is uit het Oude Testament: 
Jesaja 25: 6-9, het gedeelte over het feestmaal 
op de Sion. De profeet Jesaja leefde in de 8e 
eeuw vóór Christus.   
Lied 762 “De heer richt op zijn berg een 
maaltijd aan” sluit hierop aan, we zingen de 
verzen 1,3, 5. 

 
De twadde lêzing wurdt dien 
troch Linda Jongbloed en komt 
út it evangeelje fan Johannes 
20: 1-9. It beskriuwt de gong 
fan Maria fan Magdale, 
moarnsier, nei it grêf fan 
Jezus. De stien wie foar it grêf 

weihelle. Se draafde fuort en kaam by Simon 
Petrus en noch in learling. Mei elkoar giene nei 
it grêf dêr ‘t de learlingen de wynsels en de 
switdoek lizzen seagen, mar Jezus sels wie der 
net. 
 
Nei it liet 627: “Wij delen verdriet en zorgen” 
giet Linda fierder mei dit ferhaal. Maria wie foar 
it grêf stean bleaun, bûgde har nei de yngong ta 
en seach twa ingels yn wite klean sitten op it 
plak dêr ‘t it lichem fan Jezus lein hie. Doe’t se 
har wêr omdraaide seach se Jezus stean mar 
werkende him net. Earst doe ‘t Hy har namme 
neamde, sei se “Rabûni’ – dat wol sizze 
“Master”.  
 
Preek   

Geloven is niet 
vanzelfsprekend. Over de 
opstanding kun je bijna alleen 
maar stamelend spreken. Het 
geheim van het visioen van de 
opstanding is voor ons te 
groot. Laten we ons niet 

wijsmaken dat, wie het allemaal niet zo precies 
weet, een mindere christen zou zijn. Ook de 
christenen van het eerste uur waren verbijsterd. 
Laten we het verlangen koesteren dat de Heer 
ons overeind houdt, ook in tijden van verdriet 
en pijn. Vandaag mogen we de verwondering 

van het niet-weten met elkaar delen, met de 
belofte dat het leven niet ophoudt bij de dood.  
 
Na de stilte strooit de 
brassband prachtige 
muzikale klanken over 
ons uit.  
 
Bloemen 
Deze gaan naar mevrouw Steringa aan de Jacob 
Algerasingel.   
 
Collectes 
De 1e is voor het jeugdwerk, de 2e voor 
kerkelijk werk. 
 
Aansluitend zingen we in wisselzang Lied 642: 
“Ik zeg het allen, dat hij leeft.” 
 
Kinderen  
De kinderen zijn terug van 
weggeweest.  
Bij sommige is een heuse snor 
onder de neus gegroeid, zij laten 

zich parmantig 
bewonderen. Alle 
kinderen hebben een 
potje met zwarte aarde 
bij zich, waarin zaadjes 
van de zonnebloem 
liggen te wachten tot ze 
ontkiemen.   
 
Uitreiking Paaskaars 
Vanmorgen vroeg is de nieuwe 
paaskaars 2015 ontstoken aan het 
paasvuur buiten. Elk jaar wordt het 
resterende deel van de paaskaars 
van het afgelopen jaar uitgereikt 
aan een verdienstelijk gemeentelid. 
Dit jaar reikt de voorzitter van de 
kerkenraad, Carla van der Graaf, 
de kaars uit aan Jannie Lindeman, 
coördinator-koster in de Fikarij. Met 
applaus wordt met deze keus ingestemd. 
Jammer genoeg is ze vanmorgen niet aanwezig.   
 
Gebeden-slotlied- zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

5 april 2015 

3 

 

Het slotlied is: “U zij de glorie, opgestane Heer”. 
 
Gesterkt met 
de zegen van 
God gaan we 
huiswaarts. In 
de hal reiken 
kinderen een 
witte tulp uit. 
 

Medewerkers   
Voorganger:      ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek:  Brassband 

Wirdum o.l.v. 
John  
Blanken 

Praethuys  
Zondagsschool: Leiding 
Lezingen: Linda Jongbloed 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderlingen: Janny Veenstra en Alie Bouma 
Diakenen:  Janny Pimmelaar en Tjitske 

Cnossen  
Bloemen:  Bep Minnema 
 


