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       PROTESTANTSE GEMEENTE 

     Wirdum Fr e.o.  
Paaszondag, 20 april 2014 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze met een mooi voorjaarszonnetje 
overgoten Paaszondagmorgen begeven velen 
zich naar de Sint Martinuskerk, waar ze worden 

begroet door 
ambtsdragers. In 
de hal zijn door de 
deur  heen de 
vrolijke klanken te 
horen van de 
Brassband, die 
vanmorgen zorgt 
voor de begeleiding 
van de 
gemeentezang.  
Nadat ook de 
kerkenraad zijn 
plaats heeft 
ingenomen worden 
we begroet door 

ouderling  
Corry Brouwer. Staande wordt als opening lied 
642: 1,4,5 gezongen :  

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft, 
waar wij ook staan of gaan. 

 
Bemoediging en 
groet 
Na de bemoediging en 
groet vervolgen we  
lied 642 met de verzen 
6,7 en 8. 
 

Bloemschikking 
In deze dienst wordt voor de laatste keer 
stilgestaan bij de liturgische bloemschikkingen  
van de Paascyclus: 
 
 

 
in de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet 
Maria de opgestane Heer. Wanneer hij haar bij 
haar naam noemt, herkent ze hem opeens. Witte 
bloemen bloeien, deze staan in twee schalen ter 
weerszijden van de 
poort. Ze vertellen 
over het leven, dat 
sterker is dan de 
dood. Bijbehorende 
tekst: 

 
stilte 
weldadige stilte 
daalt neer 
 
licht  
straalt  
door de open poort 
 van het graf 
 
een stem  
noemt 
je naam 
 
nieuw leven 
bloeit 

  
Op de melodie van gezang 459 (Door de nacht 
van strijd en zorgen) zingen we lied 600:  

Licht, ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen, 
Licht, waarachtig levensteken 
Werp uw waarheid om ons heen. 

 
De kinderen 
Karla Hingst beeldt met 
de kinderen uit hoe 
bloemen tot bloei 
komen. Hierop wordt 
gezongen: “De Heer is 
waarlijk opgestaan” (AWN 127: 1,2,3,4), waarbij  
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de Brassband 
enthousiast 
wordt 
bijgestaan door 
de kinderen met 
muziekin-
strumenten.   

Hierop trekken de kinderen zich terug in de 
kapel, waar ze met de leiding van de 
zondagsschool iets moois zullen maken.  
 
Verhalen 

Enige 
gemeenteleden 
verzorgen de 
schriftgedeelten. 
Elizabeht Vogelzang 
leest het verhaal uit 
Exodus 14: 9-14, 

waarin de Israëlieten de Heer om hulp riepen 
toen ze – op de vlucht – de Egyptenaren zagen 
naderen. Hierna volgen verhalen uit het 
Paasevangelie. Iepie Lindeboom leest 
Johannes 20: 1-13, waar Maria ontdekt dat het 

graf van Jezus is 
geopend en leeg is. 
Alie Bouma leest de 
vervolgtekst 
Johannes 15: 14 -
18, waar Maria plots 
de Here Jezus ziet 
staan en 

aanvankelijk denkt dat het de tuinman is. Direct 
daarna herkent ze Jezus.   
De lezingen worden afgewisseld met het zingen 

van verzen van lied 
626: “Ik zoek mijn 
Heer, het graf is 
leeg”. Een aantal 
verzen wordt 
gezongen door Linda 
Jongbloed, een vers 
door Dick 

Sterrenburg en het laatste door 
de gemeente. 
 
Preek:  
Een wonderlijk mysterie, dat  lege graf. De eerste 
leerlingen van Jezus begrepen er niets van. Zij 
hadden nog geen besef van de opstanding. Zij 
zagen dat lege graf. En dat deed later wat met 
hen. Ook wij hoeven niet meer te weten en te 
zien dan die 
eerste 
leerlingen. 
Geloof begint 
met stilte. Dat 
kan het begin 
zijn van een 
ontdekkings-
tocht. In de 
kerk kunnen we terecht met onze 
vragen, twijfels, onbegrip en 
verwarring. Daar kunnen we 
samen het geloofsgesprek voeren. 
Op een gegevens moment werd 
Maria’s naam genoemd. Toen 
gingen haar ogen open. Ze kon 
niet voor zich houden wat ze zag. 
Haar verhaal werd doorverteld, 
van generatie op generatie Het raakte mensen, 
ook vandaag. “Een stem roept je naam en vraagt 
je, op te staan”.   
 
Kinderen 
De kinderen hebben intussen niet stilgezeten. Ze 
hebben 
bloem-
potjes 
prachtig 
versierd 
met 
stikkers. 
Ze 

vertellen, dat ze bloemenzaadjes 
in tuinmodder hebben gedaan en 
dat ze deze met zon, licht en 
lucht tot bloei zullen brengen.   
 

Dienst van het Delen 
De eerste collecte is voor de 
(JOP), Jeugdorganisatie Protestantse 

Kerk, de tweede voor kerkelijk werk. 
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Bloemen  
De twee 
bloemstu-kken 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar de 
familie 
Oedzes 
in 
Wergea 
en de familie Algra in Goutum. Deze laatste 
vieren vandaag hun trouwdag.  
 
Paaskaars 2014 

Op Goede Vrijdag is de 
Paaskaars gedoofd. In 
de Paaswake van 
vanmorgen is de nieuwe 
Paaskaars ontstoken. 
Het is gebruikelijk dat de 
“oude” Paaskaars wordt 
uitgereikt aan een 
verdienstelijk 
gemeentelid. Dit jaar 
gaat de kaars naar de 
heer Klaas Adema, al 
vele jaren achtereen 
actief in onze gemeente, 
eerst bijna 40 jaar als 

boekhouder-administrateur, de afgelopen jaren 
als penningmeester van de zendings- en 
missionaire commissie. De kaars wordt 
overhandigd door voorzitter Carla van der 
Graaf. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
Na de gebeden zingen we “U zij de Glorie, 
opgestane Heer”(Tuskentiden 172). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna worden we de wereld ingezonden met de 
zegen van de Heer. 
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Buiten worden we opgewacht door de 
kinderen en die delen zelfgemaakte bloemen 
uit.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medewerkers 
Voorganger:   ds. Wiebrig de Boer- Romkema 
Brassband:  o.l.v. John Blanken 
Zondagsschool: leiding  
Kosters:  Drees Visser 
Ouderlingen:       Corry Brouwer en Arie Dol  
Diakenen:           Janny Pimmelaar en Alie Kalsbeek  


