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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 22 april 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling Sandor Weerstra 
heet de aanwezigen welkom. 
We zingen daarna Ps.111:1 en 
2 "Van ganser harte loof ik 
Hem. 
  
Na de bemoediging bidden we 
het drempelgebed en zingen 
dan vers 5 en 6 van Ps.111 
  

 

Dienst van het Woord 
We bidden dat Gods Geest bij ons zal zijn en 
ons hart opent voor de schiftlezing. 
Joh 20: 24-29 over de verschijning aan 
Thomas. 
Aansluitend zingen we Gez 82 "Terwijl we Hem 
bewenen " 
We lezen nu Joh.21:1-14 over de verschijning 
van Jezus aan de discipelen bij het meer van 
Tiberias. 
  
Preek 
Johannes beschrijft reakties van Jezus zijn 
verschijning aan Maria, Thomas en Petrus. 
Maria huilt bij het graf en zoekt het lichaam. 
Jezus zegt dan: Maria. Raak me niet aan. 
Thomas zegt; het lichaam is dood. Als ik de 
vingers niet steek in zijn zij en handen zal ik 

nooit geloven.  
En Jezus verscheen 
aan Thomas en hij 
toonde zijn handen en 
bood Thomas aan om 
zijn vingers er in te 
leggen. Die 

antwoordde: Mijn Heer en mijn God! 
Petrus ging weer te vissen, zoals vroeger. Alles 
is hem bij de handen afgebroken. De hele nacht 
vingen ze niets. Tot iemand van de kant af  

 
vroeg of ze iets hadden gevangen. Ze hadden 
niets gevangen. Vervolgens roept de man dat  
ze het net aan de andere kant uit moeten 
werpen. Dan zit het net vol met vis.  
Op de kant blijkt dat de man Jezus is. Brood en 
vis liggen op een vuurtje. Drie maal vraagt Jezus 
aan Petrus: Hou je van Mij. Hij antwoorde: Ja 
Heer. En Jezus accepteert het. 
De kerk is gebouwd op deze drie personen. Als 
dat zo is bij ons, is er plek voor ons. Amen 
  
Na stilte en orgelspel zingen we Gez.210:  
"Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop 
herwinnen". 
  

Mededelingen 
De bloemen gaan 
vandaag naar de 
fam. Steringa 
De Ionagangers 
worden een 
goede reis 
toegewenst 
 
 
1 koll. Eredienst 
en kerkmuziek 
2 koll. 
Kerkelijkwerk. 
  

Gebeden 
Er wordt gedankt voor de thuiskomst uit het 
ziekenhuis van Arie Dol, Oane Postmus en Klaas 
Bakker. 
Er wordt gebeden voor herstel van de ernstige 
zieke kleindochter van Rudy en Frieda 
Wijbrandy. 
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Viering Heilig Avondmaal 
Dit wordt 
ingeleid met 
het 
afwisselend 
zingen door de 
voorganger en 
de gemeente 
uit de 
S.O.W.bundel nr.129 

 
Tijdens het 
uitdelen van brood 
en wijn zingen we 
Gez.75; 1,2,11 en 
12 "Gij zijt het 
brood van God  

 
 
 
gegeven en de 
wijnstok van het 
leven". 
Een c.d.speelt nr.87 
uit dezelfde bundel. 
  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 Heenzending en Zegen 
Als slot zingen we gez. 218: 1,3,5 en 
7: 
 "Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij 
is opgestaan”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan naar huis met de zegen van God en 
we beantwoorden dit met:   Amen, Amen, Amen. 
  

 

 
Medewerkers 
Voorganger           ds.Hinne Wagenaar 
Organist                Klaske Deinum 
Ouderlingen          Sandor Weerstra en  

 Simon Turkstra 
Diakenen              Tjitske Visser, Janny 

                Lindeman en  
                Wiebren Jongbloed 

Koster                   Klaas Krol 
Bloemen               Lies de Jong 


