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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 01 mei 2011 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst Anne 
de Haan heet ons namens de 
kerkenraad van harte welkom 
en wenst ons een gezegende 
dienst.  
 
Het openingslied is Psalm 81 
vers 1 en 2.  

Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte… 

 
Kyrie gebed 
Ooit werd er gezegd: „Er zij licht en er was licht‟.  
In het gebed wordt het verdriet en de angst 
voorgelegd dat er in de wereld is.  
Er wordt gevraagd om ontferming en een 
liefdevolle gemeente.  
 
We zingen het loflied gez. 402 vers 1.  

„Verheugt u Christenen te zaam..‟ 
 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 24: 3-8. Mozes en Aaron zijn 
op de berg Horeb om een verbond te sluiten 
met God. Mozes besprenkeld het volk met 
(stieren)bloed als teken van het verbond.  
 
We zingen Psalm 105: 3, 16. 
“God die zich aan ons openbaarde…” 

 
2e lezing: Johannes 20: 
19-21 
De Heer verscheen 
aan de leerlingen. Het 
was avond en ze 
hadden de deuren 
dicht gedaan uit angst 

voor de Joden. Lees de Judeurs. Dat was een 
kleine fanatieke groepering.  

Jezus staat in hun midden en toont zijn handen. 
Hij wenst hem vrede en zend hem uit.  
 
We zingen Gez. 432: 1,2. 

“Wat God doet dat is welgedaan…” 
Preek: 
De predikant geeft aan dat het een drieluik wordt. 
1e. Zijn bloed kome over ons en onze kinderen…  
2e. Hij God geeft moed en kracht en de 
machteloze vermeerderd hij met sterkte. 
3e. Nog eens zeg ik u: Wens ik jullie vrede zoals 
de Vader mij heeft uitgezonden zo zal ik jullie 
uitzenden.  

 
Een preek in drie punten maar wees gerust…. Er 
is geen tussenzang en het duurt geen anderhalf 
uur.  
In mei wordt er veel herdacht.  
Op 4 mei de gevallenen in de 2e wereldoorlog. 
Op 5 mei de bevrijding en op deze 1e mei is het 
de holocaust dag. De dag dat de dood van 6 
miljoen Joden wordt herdacht.  
Ook nu is er nog antisemitisme.  
De tekst: “Zijn bloed kome over ons en onze 
kinderen” wordt soms nog aangehaald en er is 
groot misbruik van gemaakt. Dan wordt er 
aangehaald dat de Joden op het plein stonden en 
zijn dood eisten. Maar praktisch waren dat er 
maximaal 50 tot 60. Het plein was gewoon niet 
groter voor meer mensen.  
Het was Pilatus die opdracht gaf om Hem te 
doden. De Romeinse soldaten voerden het uit.  
Ook hier is vast op Witte Donderdag het 
avondmaal gevierd. Daarbij was de beker wijn 
het teken van zijn bloed. Dat is actief gedenken 
als aansporing om uit Zijn woord te leven.  
Hetbt uw naaste lief als jezelf? 
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Waar blijkt dat uit? Er zijn actie‟s bij rampen, 
stille tochten bij zinloos geweld. Je voelt je 
machteloos als je opsporing verzocht ziet. Als 
je ziet wat er in Syrië en de Arabische staten 
gebeurd. Het geeft een machtloos gevoel.  
Als Jezus zegt: “Vrede zij met u” dan betekent 
dit dat we zelf aan de slag moeten. Het is als 
een steen in het water. De kringen worden 
steeds groter.  
Zie Jezus die vrede wenst en daardoor moed 
geeft. Zelfs tot in de dood laat God je niet in de 
steek. Hij overwon de dood.  
Het “Vrede zij u” spoort ook aan in 2011. Het 
heeft eeuwigheidswaarde.  
 
We zingen Gez. 479: 1,2,3,4. 
“Aan u behoort ook Heer der Heren 

De 
aarde 
met al 
haar wel 
en 
wee… “ 
 
 
 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Vitale Gemeente 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
  
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
fam Jongbloed 
in Wytgaard die 
60 jaar 
getrouwd zijn.  
  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door:   Gina 
Turkstra  

 
Heenzending en Zegen 
We zingen gez. 305: 1,5  
“Waar God de Heer zijn schreden zet” 

Wij worden 
heengezonden 
met de zegen van 
de Heer die wij 
beAMEN. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hiemstra Drachten 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Anne de Haan. 
2e ouderling: Jelle de Jong 
Diakenen: Gjalt Lindeboom en  

Tjitske Visser 
 
Na de dienst kan 
er samen koffie 
worden 
gedronken.  


