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Wirdum Fr e.o. 
Zondag 12 april 2015       

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Corry Brouwer heet ons 

van harte welkom. Het 
openingslied is lied 146c : 
1, 3 “Alles wat adem heeft 
love de Here”. Ds.  
Beintema gaat voor in het 
openingsgebed en leest de 
tien geboden, op een 
nieuwe wijze verteld, voor. 
Om daarnaar te leven lukt 
niet altijd. Daarom zingen 
we lied 274: 1, 2 “Wij 
komen hier ter ere van uw 
naam”, direct gevolgd door 
lied 487: 1, 3 als gloria “Eer 

zij God in onze dagen”. 
 

Dienst van de schriften 
Wij bidden om de Geest met het zingen van lied 
314: 1, 3 “Here Jezus, om uw woord”.  
Pasen is geweest, hoe zit het dan daarna? 
Daarom de lezingen 1 Korintiërs 1: 18-25, waar 
Paulus schrijft over de ware wijsheid en Lucas 
24: 13-35 over de Emmaüsgangers. Tussen de 
schriftlezingen in zingen we lied 578: 1, 2, 6: “O 
kostbaar kruis, o wonder Gods” en na de 
lezingen lied 646 geheel “De Heer is onze 
reisgenoot”. 
 

Overdenking.  
Opnieuw luisteren naar het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Voor ons herkenning en 

verbondenheid met hen. 
Begrijpelijke 
teleurstelling bij hen. Ze 
herkenden Jezus niet. 
Kleopas heet de ene, 
wie is die andere? We 
weten het niet. Zij 
noemden Jezus een  

 
profeet, niet Messias of Zoon van God. Jezus 
vertelde hen wat er allemaal geschreven staat. 
Zoals over de derde dag opstaan (zie ook 
Exodus); zo is het Oude Testament als een  
voorbereidend evangelie. Ondanks de catechese 
herkenden ze Jezus nog niet. Pas in hun huis, 
wanneer Jezus als gast, naar joods gebruik, de 
zegen voor het eten vraagt werden hun ogen 
geopend. Willen wij ook niet eerst overtuigd 
worden? Jezus catechese aan de 
Emmaüsgangers is ook onderricht aan ons. Na 
het leren komt het herkennen en daarna het 
getuigen. Wie is de metgezel van Kleopas? De 
onbekende, dat bent u! Ieder van ons. Wij mogen 
Gods genade weer aanspreken door het lijden en 
sterven van Jezus. Door het geloof komt het tot 
een getuigenis: uw en mijn opdracht. Amen. 
 
Na stilte en orgelspel volgt lied 642: 1, 2, 8 “Ik 
zeg het allen, dat Hij leeft”. 
 

Dienst van het delen. 
Mededelingen door de 
ouderling van dienst. 
De bloemen gaan naar 
Wiebe Hoekstra, Swichumer-
dyk. Bloemenbakje in hal 
aanbevolen! 
Onze predikant ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema is ziek. 
Volgende zondag preekt dan 
ds. Slik van Balk. Voor 
dringende zaken nu graag contact opnemen met 
scriba of wijkouderling. 
Op zondag 26 april a.s. is er een wandel- en 
fietstocht georganiseerd door de gezamenlijke 
kerken uit de omgeving. Voor aanmelding enz. 
zie laatste Op ’e Hichte (blz. 11). 
1e collecte:  zending. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

12 april 2015 

2 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed gaat de aandacht vooral naar de 
zieken en de mensen om hen heen. Het gebed 
wordt afgesloten met het gezamenlijk 
uitgesproken Ús Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 869: 1, 3 “Lof zij de 
Heer, ons hoogste goed”.  
 

 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden 
met de 
zegen van 
de Heer, 
bevestigd 

met drie maal Amen.   
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Piet Beintema, Leeuwarden 
Organist:  Albert Minnema   
Koster:   Johannes Koornstra  
Ouderlingen: Corry Brouwer,  
  Gjalt Lindeboom  
Diakenen: Wiebren Jongbloed, 
  Alie Kalsbeek 
Bloemen: Klaaske de Boer     SW.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de dienst is er 
in de kerk het 
samen 
koffiedrinken en 
ontmoeting.   
 

 


