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Dienst van de voorbereiding 
Het kind van de zondag was Nadine Bouma. Zij 
sprak afwisselend met de dominee het 
openingsgebed uit.  
De kinderen van de zondagsschool zijn 
wederom in ons midden. Klaziena de Hoop, 

leidster van de zondagsschool, vertelde 
vervolgens wat de kinderen vorige keer hebben 
gedaan. Ze hebben het gehad over delen 
waarbij de nadruk lag op het delen van liefde en 
aandacht. Ze hebben kaartjes gemaakt en de 

kinderen mochten die aan iemand sturen. Op 
de kaartjes stond: “Ik tink oan dy”.  
Na deze uitleg gaan de kinderen naar de 
zondagsschool. 

 
 

 
Dienst van de schriften 
Er is vandaag één lezing; Johannes 12, 20-33 
(Jezus spreekt over zijn dood) 
Het is de welbekende lezing over de graankorrel 
waarin Jezus al van zijn sterven rept t.o.v. een 
aantal geïnteresseerde Grieken. 
 

Preek:  
Voor het paasfeest kwamen destijds veel 
buitenlanders naar Israel en een aantal van hen 
arrangeerde een ontmoeting met Jezus. Juist 
tegen hen deed Jezus de volgende bekentenis. 
Hij noemt zichzelf de Mensenzoon, daarmee zet 
hij de toon voor het daarop volgende verhaal 
waarin hij zijn leven met dat van alle mensen 
verweeft. Hij verteld over de graankorrel die pas 
als deze sterft vele vruchten voortbrengt. Hij doelt 
hiermee al op zijn eigen dood maar geeft aan dat 
dit voor alle mensen geldt. Ds. Hoogterp legde 
met betrekking tot deze Bijbelpassage de nadruk 
op de troost die hiervan uit kan gaan. Jezus heeft 
de overtuiging dat, ondanks zijn angst, zijn  
dood betekenis heeft en dat God daarmee zijn 
grootheid wederom wil tonen. Ds. Hoogterp 
vertelde dat dit ook geldt voor mensen die verlies 
lijden aan de dood of aan het leven. God is bij 
hen. Ook deze graankorrels zullen vrucht  
dragen wanneer ze afsterven. Al is het zicht op 
God voor velen van ons in zulke donkere dagen 
ver weg. Hij is er bij. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
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Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Familie Bouma, 
Bredyk 30, 
Wirdum 
  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door Neeltje 
Hellinga  
 

 
Medelingen 
Vanavond is er een alternatieve Matteüs 
Passion in onze kerk te beluisteren o.l.v. Klaske 
Deinum 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hoogterp, Leeuwarden. 
Organist:  Bram Posthumus 
Ouderling van dienst: Martsje Meijers 
Diakenen: Bea Koornstra, Jannie 

Lindeman 
Koster:  Jannie Smids 

 
 
 


