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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 15 april 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 

Arie Dol, ouderling van dienst, 
heet iedereen van harte welkom. 
Daarna volgt de intochtspsalm 
psalm 87: 1 en 2 “Op Sions berg 
sticht God zijn heilge stede”. 
Ds. Beintema gaat voor in gebed, 
waarna gezongen worden de 
verzen 3 en 4 van dezelfde 
psalm. 
Dankgebed dat wij mogen 
samenkomen als 

kerkgemeenschap, gevolgd door gez. 399: 1 
“Wij loven U, o God”. 
 

Dienst van de schriften 
Uit het dienstboek voor 
de kerken wordt een 
parafrase van  de tien 
geboden als 
geloofsbelijdenis gelezen, 
door de gemeente 
beantwoord met gez. 365: 
1 en 2 “De zonden zijn 
vergeven!”. 

Voor het openen van de bijbel bidden wij om de 
Geest met gez. 250: 1 en 4. 
1e lezing: Jesaja 26: 1-13 (Redding en vrede 
voor het rechtvaardige volk). 
Gez. 28: 1, 2, 3 “Wij hebben een sterke stad”. 
2e lezing: Johannes 20: 19-31 (Verschijningen). 
Gez. 82: 1, 2, 3 “Terwijl wij Hem bewenen”. 

 
 
Het thema van de preek is “Vrede zij u”. 
Iedereen telt mee; samen 
komen tot een betere wereld. 
De discipelen voelden zich 
verbonden in liefde voor Jezus. 
Jezus: “Heb God lief bovenal 
en je naaste als jezelf”. In 
onzekerheid, maar ook in 
vertrouwen zijn de discipelen bijeen op het eind 
van de dag in een bovenzaal in Jeruzalem. Dan 
is Jezus er met de groet Sjaloom! Deze vrede is 
een levenshouding naar de leer van de Bergrede 
(zaligsprekingen). Jezus wilde bevrijding van de 
macht van het kwaad. Wij leven van de laatste 
adem van Jezus, eerst de mensen in de 
bovenzaal; met Pinksteren ook vele anderen. 
Leef naar het gebod van Jezus en draag dat uit. 
Amen.  
 
Na de preek 
volgt gez. 
281, alle vier 
coupletten 
“Jezus zal 
heersen waar 
de zon”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevrouw Hiemstra-Algra, Greate Buorren. 
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Volgende week 
vieren wij de 
Maaltijd van de 
Heer.  
Bij binnenkomst in 
de kerk is de 
folder uitgereikt 
van Kerk-in-Actie 
over “werken aan 
verzoening in 
Colombia”, 
waarvoor Henk 
Vijver wordt 
uitgezonden. In de 
Grote Kerk te 
Leeuwarden is 
daar vanmiddag een dienst voor belegd, 
aanvang 14.30 uur. 
Hiervoor van harte 
uitgenodigd.  
1e Collecte: zending. 
2e Collecte: kerkelijk 
werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Na dankgebed wordt in de voorbeden gevraagd 
om nabijheid voor Rudy en Frieda Wijbrandi 
vanwege de zorgen om hun zieke kleinkind en 
voor Arie Dol, die morgen geopereerd wordt.  
De gebeden worden afgesloten met het Us 
Heit.   

 

Heenzending 
en Zegen 
De zegen wordt 
beaamd met het 
driemaal gezongen 
amen. 
 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. P. Beitema van Garyp 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Gjalt Lindeboom, Alie Kalsbeek 
Bloemen: Thea Steen. 

 


