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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 18 april 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
 
De ouderling van dienst 
heet ons welkom. Ons 
openingslied is Ps. 81:1 
“Jubelt God ter eer, Hij is 
onze sterkte.” 

 

Dienst van het Woord 
De lezing is vanmorgen uit 1 Korintiërs 15: 1-
11, het Bijbelgedeelte wat gaat over de 
opstanding uit de doden. 
 
Preek  

Vandaag staat vers 6 uit het gelezen Bijbel-
gedeelte centraal: “Daarna is hij verschenen 
aan meer dan 500 broeders en zusters, van wie 
er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu 
nog leven.” 
Een bekende uitdrukking, verwoord door 
Thomas, is: “Eerst zien en dan geloven.”  
Paulus schreef de eerste brief in het jaar 55aan 
de christenen in de Griekse havenplaats 
Korinte. Er waren daar mensen, die twijfelden 
aan de opstanding. Die brief van Paulus is het 
oudste geschrift over de opstanding. Paulus 
neemt ons daarin mee terug in de tijd, zo’n 20 
jaar eerder. Naar de tijd waarin de opstanding 
plaatsvond. En in dit verhaal noemt hij de 
mensen die de opstanding zelf hebben 
meegemaakt. Zoals Petrus en de andere  

 
leerlingen. Vervolgens is Jezus nog eens aan 
meer dan 500 mensen tegelijk verschenen! En 
aan vele anderen. Paulus zegt: “Als je het niet 
gelooft kan ik jullie 500 mensen noemen die het  
allemaal tegelijk hebben meegemaakt.” Ging het 
om hallucinaties van getraumatiseerde mensen? 
Wat hebben ze mensen gezien? Ging het om 
een visioen, vragen anderen zich af? Maar kan 
dat, een visioen door zoveel mensen tegelijk? Als 
Paulus praat over de opstanding, heeft hij het 
over een verheerlijkt lichaam. Maar wat die 500 
mensen ook hebben gezien, er is iets gebeurd. 
Paulus wil ons ervan overtuigen dat er iets 
bijzonders plaatsvond op een bepaalde plek. 
Jezus zegt: “Gelukkig zij die niet zien maar wel 
geloven.” Geloven is vooral: leven 
vanuit de betekenis van wat is 
gebeurd. Jezus kwam om te 
zoeken wat verloren was gegaan: 
mensen die niet werden gezien, 
de armen, de kanslozen. Jezus 
heeft hen opgezocht. Het geweld 
in de wereld is niet een 
stuiptrekking van een wereld die 
op zijn einde loopt, wij zien het als barensweeën. 
Het geloof maakt van ons zieners die verder 
kijken dan de dag van vandaag. 
 
Na de preek zingen wij een aantal verzen uit 
Gezang 218: 
Ik zeg het allen dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 

Dienst van het Delen 
1e collecte: Kerk in actie diaconaat 
2e collecte: Kerk 
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Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw W. 
Jongbloed-Reitsma 
in de Sjouke van 
der Kooistrjitte. Zij 
heeft deze week 
een kleine ingreep 
ondergaan en is 
inmiddels weer 
thuis. 
 
Het bloemstuk is gemaakt door Fokje Tolsma. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader.  

 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. P. Dijkstra uit Grou 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
2e ouderling:  Anne de Haan 
Diakenen: Tjitske Visser en 

 Wybren Jongbloed   
    

 
 
 
 
 
 
 
 


