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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Paaszondag, 24 april 2011 – 09.30 uur 

 
 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
Een blijde en uitbundige 
paasviering, ook met de 
kinderen van de 
zondagsschool. De 
muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door de 
Brassband Wurdum. In 

deze dienst zullen 3 
mensen uit onze 
gemeente belijdenis 
van hun geloof 
afleggen. 
 
 

Dienst van voorbereiding 
In een bomvolle kerk heet de ouderling van 
dienst iedereen welkom. Ons openingslied is: 
“De morgen staat vol vrolijk licht”.  
 
De bemoediging door ds. Wagenaar wordt 
afgesloten met de begroeting: 

v: De Heer is opgestaan! 
g: De Heer is waarlijk opgestaan! 
v: Halleluja! 
g. Halleluja! 

Dit wordt gevolgd door Gez. 215: Christus, 
onze Heer verrees. 
 

Dienst van de Schriften 
Anneke 
Hoekstra 
verzorgt de 
eerste 
lezing: 
Exodus 14, 
5-16 / 19-
29, uit de 

Friese Bijbel: “De trochtocht troch de Reidsee.” 
 

 
 
Ds. Wagenaar doet de tweede lezing uit het 
Evangelie van Matteüs 28, de verzen 1-10: 
Opstanding uit de dood. 
 
We zingen: 

Het pure witte licht 
van Gods aanwezigheid 
is als een bliksemschicht,  
een keerpunt in de tijd. 

Hierna gaan de kinderen 
naar de nevendienst. 
 
Preek:  Ontzet en 
Opgetogen! 
Vandaag is het gebeurd, 
het ongelooflijke is aan het 
licht gekomen. Hoe dat in 
zijn werk is gegaan, blijft in het verborgene. Hier 
gebeurt iets van Gods openbaring. Toen Jezus 
op Goede Vrijdag werd vermoord dacht iedereen, 
dat het voorbij was. Het aloude geloof werd 
bevestigd dat – als je je tegenstander maar 
uitschakelt – het gebeurd is. Zo gaat dat immers 
in het echte leven. Maar toch, de tegenstanders 
waren er niet helemaal gerust op, 
getuige de bewakers die bij het 
graf werden geposteerd. In het 
verborgene, achter de grafsteen, 
streed Jezus zijn strijd tegen het 
kwaad. Daar overwon hij. Er zijn 
natuurverschijnselen die hier een beetje op lijken. 
Neem nu de zomer van 1976, het was kurkdroog. 
De vader van ds. Wagenaar overzag de kale 
geelrode gronden in Gaasterland en merkte 
mistroostig op dat: “it nea wer goedkomme soe.” 
En toch, 14 dagen later, na een weldadige natte 
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periode was het land weer bedekt met golvend 
groen gras. Het verhaal van Jezus opstanding 
gaat niet zozeer om verstandelijk begrijpen. Als 
Jezus is opgestaan wordt het oude bijgeloof 
uitgeschakeld dat je vooral om jezelf zou 
moeten denken. Jezus geeft een andere weg 
aan, dat je juist niet meer als eerste om jezelf 
moet denken, dat alles anders is dan we altijd 
hebben geleerd. Als liefde en vergeving deel 

gaan uitmaken van ons 
leven hoeven we niet  
meer bang te zijn. 
Hoeven we ons 
vertrouwen niet meer te 

stellen op macht en geweld. Dan gaan we op 
zoek naar herstel van gebroken relaties. 
Navolging van Christus wordt dan onze 

grootste wens. Vandaag doen in onze 
gemeente vier mensen belijdenis van hun  
geloof, elk met zijn eigen verhaal. Zij kiezen 
ervoor om hun leven te delen met Jezus, om 
bij Hem te horen. Vandaag kiezen wij als 
gemeente ervoor dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Dat het goede sterker is dan het 
kwade, liefde sterker is dan de haat, licht 
sterker is dan duister. Ds. Wagenaar wenst 

de vier geloofsleerlingen toe “dat de Here God 
met jullie zal gaan door het leven.” Amen. 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst. 
Dan zingen wij met elkaar: “Oerein, in nije blide 
moarn” (Ges. 210m 1-3). 
 

Dienst van het Belijden 
In de 
Paaswake 
van 06.00 
uur van 
vanmorgen 
is Ingrid 
Andringa 
gedoopt en 
heeft ze 
belijdenis 

gedaan. Nu zullen nog drie gemeenteleden 
belijdenis doen, te weten Trienke Huisman-
Koopmans, Grytsje Talsma en Albert Jogchum 
van der Woude.  

Ter voorbereiding hierop zingen we staande (op 
de melodie van Wat de toekomst brenge moge) 
de geloofsbelijdenis: 

Ik geloof in God de Vader, 
groot in wijsheid en in macht 
die de hemel en de aarde 
door zijn woord heeft voortgebracht 
enz. 

 
Na deze geloofsbelijdenis vertellen Trienke, 
Grytsje, Albert Jogchum en Ingrid waarom hij/zij 
deze keuze hebben gemaakt.  

Hierop verklaart de gemeente, dat zij deze 
geloofsleerlingen naar vermogen wil helpen 

groeien in dit geloof en te helpen om Christus na 
te volgen.  
 
Vervolgens beantwoorden de geloofsleerlingen 

op hun beurt de 
geloofsvragen, waarna bij 

drie van 
hen de 

handoplegging 
plaatsvindt (bij 
Ingrid was dat in de paaswake al 
gebeurd).  
Het ritueel wordt gevolgd door overhandiging van 
de belijdeniskaarten door de ouderling van 
dienst.  
Henny Holwerda-Bouma en Lucia Tilma-Bouma 
zingen het opwekkingslied: “Heer, uw licht en uw 
liefde schijnen.” 
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Dienst van het Delen 
De eerste collecte is voor de 
Jeugdorganisatie Protestantse Kerk 

(JOP), de tweede voor de kerk. 

 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet van onze gemeente 
naar kosteres Jannie Smits. Ze is herstellend 

van een 
operatie 
aan de 
knie.  
De 
boog, 
die in 
de 

40dagen tijd steeds opener werd is vandaag 
helemaal open. Witte bloemen bloeien 
uitbundig en de steen van het graf ligt ter zijde! 
Het bloemstuk is gemaakt door Neeltje 
Hellinga. 
 

Paaskaars 2010 
Op Goede Vrijdag is de Paaskaars gedoofd. In 

de Paaswake 
van 
vanmorgen is 
de nieuwe 
Paaskaars 
feestelijk 
ontstoken.  
Sinds een 
aantal jaren 
is het 
gebruikelijk 

dat de “oude” Paaskaars wordt uitgereikt aan 
een verdienstelijk gemeentelid. Voorzitter 
Martje Meijers prijst zich gelukkig dat velen zich 
met hart en ziel inzetten voor de opbouw van 
onze gemeente. Dit jaar gaat de kaars naar 
Hendrik Hiemstra, al lange tijd beheerder van 
ons kerkelijk bureau en ook vormgever van ons 
kerkblad. 
 

Gebeden 
In de gebeden wordt onder meer aandacht 
geschonken aan hen, die vandaag zijn gedoopt 
en belijdenis hebben gedaan. De gebeden 

worden afgesloten met het 
gezonden “Onze Vader”, 
opnieuw door Henny 
Holwerda-Bouma en Lucia 
Tilma-Bouma 
 

 

 

 

Heenzending en zegen 
Onder begeleiding van de brassband zingen we 
uitbundig  

“U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarna worden 
we 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer.  
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Bij het verlaten van de kerk kunnen wij Trienke, 
Grytsje, Albert Jogchum en Ingrid gelukwensen.  
 
Voor thuis krijgen wij allemaal een gele tulp 
mee van de kinderen van de zondagschool. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En 
fansels 
waard 
dizze dei 
en tsjinst 
thûs 
noch 
oereide... 
 

 

 

 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. Hinne Wagenaar 
Brassband:   o.l.v. Dirk Vincken  
Kosters:    Wiebe Brouwer,  
                                       Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling:  Jelle de Jong 
diakens: Jannie Lindeman en 

Hinke Meindersma 
 
 
 


