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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
PAASMORGEN 12 APRIL  2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Wij worden verwelkomd door de Brassband.  
Het openingslied is  

             “Wês wolkom allegear. 
Wês wolkom ien kear, noch in kear. 

Wy hawwe hjir in oerke feest 
mei minsken ien fan het en geat. 

Wat is it libben goed, 
sa sjonge wy hjoed”. 

 
Bemoediging op de Paasmorgen 
Voorganger:  De Heer is opgestaan! 
Gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan! 
Voorganger: Halleluja! 
Gemeente:  Halleluja! 
We zingen: 
“Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken”.  
We wensen elkaar vervolgens een prachtige 
Pasen: 

 
Project met de kinderen. 
We zingen met elkaar het projectlied. 
Over Jezus in de woestijn. 

 
 
Jezus in het stralend witte licht.  
Chaos op het tempelplein. 
Het delen 
van brood 
en vis. 
Als een 
zaadje in de 
grond. 
Palmpasen. 
Het leven 
wint het van 
de dood.  
 
De predikant freget him óf of it Peaskeferhaal wol 
in fleurich ferhaal is… Maria komt bei it grêf. As 
Jezus der net is skriemt sy..  
De dûmny 
hellet wat út 
de bûse.. it 
is in 
bûsdoek. 
En der stiet 
wat op.  

 
 

‘De Hear is opstien”.  
En boppe oan stiet: ‘weach’.  
De bern geane mei de Bibel, it ljocht en de 
bûsdoek nei de Fikarij...  
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 25: 1-9 
Wij zingen daarna “De Heer richt op zijn berg een 
maaltijd aan”.  
2e lezing: Johannes 20: 1-18.  
Dat is over wat er gebeurde bij het graf…. 
Na het zingen van “De morgen staat vol vrolijk 
licht” volgt de  
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Preek: 
Het thema is nog steeds: “Ik zie, ik zie”. En we 
hebben met beelden gewerkt van 
(voor)oordelen over de kerk. Het verhaal van 
Maria van Magdala gaat ook over kijken. Hoe 
kijk je? In welk perspectief? De ene Maria is de 
andere Maria niet. De ene Visser is de andere 
Visser niet. En dat geld ook voor de Roorda’s 
en de Jongbloeds…  
En Maria verkeerde in een vreselijke toestand. 
Ze was in shock, terneergeslagen (Ferslein yn it 
Frysk). De hoop op een nieuwe wereld zonder 
Romeinen en geweld is weg. Haar Raboeni / 
Meester is dood! En nu is ook nog zijn lichaam 
weg! Ze huilt. Het zorgen, de moord/doodslag, 
het geweld gaat altijd door.  
Tot drie keer toe vraagt ze wie haar Heer uit het 
graf heeft gehaald en waar hij is neergelegd. 
Marie ‘ziet’ alleen haar verdriet. Door dat 
verdriet ‘ziet’ ze de Engelen niet. Ze gelooft dat 
Jezus dood is. Ze kan het niet zien.  
En wij… wat zien wij? 
Dan volgt de ontmoeting. Jezus zegt ‘Maria!’ en 
Maria keerde zich om!. Dat heeft een 
geestelijke betekenis. Bekeren is de andere 
kant opkijken. Ze antwoordt: “Meester!!”.  
Het onmogelijke is gebeurd!  
Haar realiteit was schijn! 
Het geweld, onrecht, Gods machteloosheid is 
schijnbaar.  
Maar het is een kwestie van kijken, van 
perspectief… De wereld bestaat bij Gods gratie 
en bij de gratie van mensen. Je hoeft je niet te 
fixeren op tegenslag. Zie ook de vriendschap, 
de liefde en de hulp die mensen elkaar bieden. 
Zie ook de andere werkelijkheid. Zie het lege 
graf, de engelen en Jezus die ons aanspreekt. 
En Marie zei het: “Ik heb de Heer GEZIEN!”. 
 
Na een moment van stilte speelt de brassband 
zo mooi dat er spontaan applaus volgt.  
 

Wij zingen daarna gezang 215: “Kristus is ferriisd 
mei macht, halleluja!” 
 

Bernestsjinst 
Ûndertusken kamen de bern al werom fan harren 
tsjinst. En doe sy de 
tsjerke yn rûnen 
waarden der allegear 
bûsdoekjes omheech 
hâlden.  
Fansels gie de dûmny 
der noch wol efkes op 
yn en de bern lieten 
harren eigen 
beskildere bûsdoek 
noch ris efkes sjen. 
Der stie op: Huil niet, 
Jezus leeft! 
Ien fan harre woe dat 
bêst dwaan mei de 
predikant. En 
tegearre posearen sy 
efkes foar de foto!! 
  

Dienst van het Delen 
Sandor Weerstra sluit samen met ons het project 
‘Ik zie, ik zie de kerk” af. Hij gaat nog kort in op 
de ‘beelden’ die zijn aangeleverd.  
We zingen SOW 44:  
“Ik danste in de ochtend toen de wereld begon ik 
leidde de dans van de sterren, maan en zon. En 
ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin; in 

Behlehem zette de dans weer in. 
Dans maar en schaar je in de rij; Ik ben de Heer 
van de dans, zegt Hij. Ik leid je wel, dus kom er 

ook maar bij, ik leid jullie allen ten dans, zegt Hij.” 
 
1e Collecte: is voor het JOP (Jongerenwerk) 
2e Collecte: de kerk 
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Blommen 
De blommen gongen 
nei frou Visser – 

Gillebaard. 
Die waard 
juster 90 jier 
en is hjir 
hjoed by ús 
yn de 
tsjerke. Sy 
kriget in 

applaus!!  
 It blomstik is makke troch Gina Turkstra.  

 
PAASKAARS 
Ieder jaar wordt de oude paaskaars uitgereikt 
aan iemand of een aantal mensen die zich 
bijzonder inzetten voor de kerk.  
 
Teake Posthuma, voorzitter van de kerkenraad, 
vraag Henri en Trudy Vink om even voor in de 
kerk te komen.  
Teake spreekt hen en ons toe en vertelt dat 
Henri  zich al jarenlang inzet voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap en coördineert 
de druk- en vouwploeg van ons kerkblad. Trudi 
verzorgt nu de financiën van de Diaconie. De 
praktijk is dat ze al die werkzaamheden samen 

doen. Dat heeft 
geleid tot het 
besluit om hen de 
Paaskaars van 
2008 aan te 
bieden.  
Het is te zien dat 
dit een complete 
verrassing is voor 
de fam.Vink. Ze 
krijgen van de 

gemeente een groot applaus!! 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de gebeden wurde oanhelle:  
Frou Visser die 90 jier wurden is.  
Fam. Sterringa die in Grou in de tjerke is waar 
harren pake en beppesizzer doopt wurd. 
Klaas Rinsma dy siik is. 
Elske Posthuma bij wa het it ymplantaat foar it 
hearren oansluten wurde sil. 
Paulien Meijer en Rommie de Jong dy beide yn 
Afrika binne...  
 
De gebeden wurde ôfsluten mei it sjongen fan: 
“God fan fier en hein ús Heit,” 
 

Slotlied en Seine 
Wy sjonge: “A toi la gloire, U zij de glorie, Jo 
komt de Gloarje”  

 
Wij ontvangen de zegen.  
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar. 
Muziek:   Brassband Wirdum.  
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
 


