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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 11 april 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

 
Na het welkom door de ouderling 
van dienst zingen we uit Sjongend 
Op Wei, lied 47, 1e couplet:  
 
U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer 
Uit een blinkend stromen, daald’ een 

engel af, 
Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf 

 
 

Dienst van het Woord 
De 1e lezing is uit Exodus 15, de verzen 22-25 
en Exodus 16, de verzen 1-3 en 13-20. De 
lezingen uit Exodus gaan door tot Pinksteren, 
tot het moment dat het volk van Israël bij de 
berg Sinaï komt.  De 2e lezing komt uit Lucas 
24, de verzen 13-25. Ds. Wagenaar heeft dit 
Bijbelgedeelte de afgelopen donderdag 
behandeld met Jong Belegen met als gevolg 
dat iedereen vanmorgen de tekst van dit 
Bijbelgedeelte voor zich heeft liggen; de groep 
vond dat wel zo duidelijk. 
 
Preek  
As ynlieding seit ds. Wagenaar, dat it 
bibelferhaal út Lukas 24 gjin ferslach is fan wat 

der bard is. Wy lêze ek 
gjin details, lykas “wêr 
leit Emmaüs no krekt, 
wêrom werkenne de 
learlingen Jezus net, 
wêrom komt dit ferhaal 
allinne foar yn Lukas?  
Yn dit ferhaal giet it om 
it belibjen fan dizze twa 

minsken, it giet feitlik om de liturgy, it is hast in 
tsjerketsjinst. De ferzen 13 en 14 fertelle dat hja 
op ‘en paad binne. De fersen 15-24 foarmje  

 
suver it Kyrië sa ‘t wy dat hjoeddeis ek yn ‘e 
tsjinst belibje: De twa binne teloarsteld, ja 
ferslein, harren sicht is beheind, se sitte yn ‘e 
nederklits. Út it ferrin fan dizze ferzen docht 
bliken hoe wichtich it is om fragen te stellen en te 
lústerjen, pastoraat yn optima forma. Dan komme 
de minsken yn dit ferhaal los, it is ien grutte 
jammerklacht. Har ferhaal is der ien fan 
beweging, fuort fan it plak dêr ‘t it allegearre bard 
is, fuort fan Jeruzalim. Oan Jezus kinne se 
harren ferhaal kwyt, daliks yn it begjin, feitlik it 
Kyrië dus! 
En dan yn de fersen 25-27 de omslach. “Binne 
jimme sa sleau, sa traach fan hert dat jim’ my net 
iens werkenne!? Ik rin hjir njonken jim’ en jimme 
sjogge it net iens” fersucht Jezus. En dan leit Hy 
harren de Skrift út, te begjinnen by Moazes en de 
profeten. It rint derop út dat Jezus by harren 
bliuwt (fersen 28-32), hja trune dêr sterk op oan. 
Sjoch dy bekende wurden: “Bliuw by ús, it rint al 
nei de jûn, de dei is om.” Dy wurden 
binne ferwurke yn it Luthersk 
jûnsgebed yn it Lieteboek, ûnder liet 
384: “ 

Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal 
komen. 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 
aan de avond van de dag 
aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons 
met Uw genade en goedheid 
met Uw troost en zegen 
met Uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van 
angst 
de nacht van twijfel en 
aanvechting 
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de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons 
in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 

Jezus yt mei harren en dan wurde harren de 
eagen iepene. Tagelyk giet de sleauwens fuort.  
Prachtich. Mar dan dat iene sintsje:”Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik.” Blykber kinne wy 
Jezus net  “pakke”, it binne mominten fan 
erfaring. Sa gie dat doe, sa giet dat no.  
En dan de lêste fersen, 33-35. Hja hawwe dizze 
ûnderfining meimakke en se geane daliks 
werom nei Jeruzalim! Se keare harren om, se 
bekeare har. Se krije in ropping, in opdracht. 
Sa hawwe de earste kristenen dit ferhaal foar 
ús opskreaun. Hja witte, wy minsken binne sa 
ûnferstannich, sa koart fan memoarje, fol 
fertriet. Mar Jezus is der, hy rint mei ús mei en 
leit ús de Skrift út. Sa fierden de earste 
kristenen harren liturgy en wy dogge it krekt sa. 
  

Dienst van het 
Delen 
1e collecte: Diaconaat 
2e collecte: Kerk 
 
 

 

Bloemen  
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw T. 
Jongbloed-Spoelstra 
aan de legedyk.  
 
Het bloemstuk is 
ontworpen door 
Neeltje Hellinga.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de gebeden wordt onder meer gedankt voor 
Drees en Elly Visser aan de Sjouke van der 
Kooistrjitte, van wie het kleinkind vanmorgen 
elders wordt gedoopt. Wij bidden voor de heer 
Nauta van de Tjitse de Boerstrjitte , die 
momenteel een traject van onderzoeken 
doorloopt. Ook wordt stilgestaan bij de 
vliegramp in Rusland, waar de leiders van 

Polen, de bemanning en andere inzittenden zijn 
omgekomen. 

 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. Hinne Wagenaar  
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra, 
2e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen:  Frieda Wijbrandi, Hinke   
   Meindersma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


