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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 14 april  2013 

 
Dienst van de voorbereiding 

Na het welkom voor 
een ieder door Arie Dol, 
ouderling van dienst, is 
het intochtslied gez. 
225: 1-5 “Zingt voor de 
Heer een nieuw 
gezang”.  
Ds. Gerrit de Haan 
brengt ons na de 

bemoediging de genade- en 
vredegroet.  
Omdat het nog volop Pasen is 
zingen wij gez. 215: 1-3 
“Christus, onze Heer, verrees”.  
De zin “Die verhoogd werd 
aan het kruis” uit dit lied staat 
deze morgen centraal. 
Na gebed om verlichting door 
de Geest zingen we staand 

onze belijdenis met het lied SoW 158B: 1-3 
“Want wy leauwe yn in Heit”. 
 

Dienst van de schriften 
Het bijbels citaat wordt 
gedaan door Linda 
Jongbloed. De zegen aan 
het eind van de dienst zei 
haar als kind niet meer dan 
dat de kerkdienst afgelopen 
was. Totdat ze hoorde over 
deze zegen: oren open, 
ogen open, hart open! Er 
gebeurt dan iets! Dat doet 

wat met haar. Ook ds. De Haan heeft vast weer 
een mooie zegen straks. 
 
Lezingen: Johannes 12: 32-36 
     Filippenzen 2: 1-11 

 
In Johannes spreekt Jezus over zijn dood (Ik zal 
iedereen naar mij toehalen) en in Filippenzen 
stijgt Paulus boven zichzelf uit lijkt het. 
 
Na orgelspel volgt de preek.   
In Johannes visie ligt in de 
oprichting van het kruis al triomf. 
Het haalt ons er naar toe en naar 
elkaar toe. Een grote reünie; 
mensen horen bij elkaar. 
Een tweede beeld is de scharnier. Het kruis is 
een scharnier in de wereldgeschiedenis. 
De wereldeenheid was al een droom van de 
joden. Johannes laat de samenhang tussen kruis 
en die eenheid zien. Het kruis als verzamelpunt 
van hen die Christus zoeken; ook om de 
verstrooiden te verzamelen. 
Luther zei: “Wij zijn als bedelaars die andere 
bedelaars vertellen waar het brood te halen is”. 
Met achting en verwachting elkaar toetreden. De 
kerk wordt een leerschool in liefde en 
bescheidenheid. Jezus weet zich geroepen 
mensen bij elkaar te brengen. Ook vanmorgen 
mogen we proeven hoe God bij ons is. 
Na een moment stilte volgt er orgelspel. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen:  
De bloemen gaan 
als groet naar 
Marga Bloem. 
Zoals bekend 
heeft ds. De Boer 
het beroep 
aangenomen. Op 
26 mei a.s. vindt 
de bevestiging 
plaats. De aanvang van de dienst is om 14.00 
uur. 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 14 april 2013  

2 

Volgende week is er ook een collecte t.b.v. 
slachtoffers in Syrië. 
Volgende week afscheid van ds. De Haan en 
van de oudste kinderen van de zondagsschool. 
Na de dienst is er dan koffiedrinken. 
Namen voor te beroepen ambtsdragers kunnen 
nog worden ingeleverd. 
Na de mededelingen volgen de collecten: 

- eredienst en kerkmuziek 
- kerkelijk werk 

 

Maaltijd van de Heer 
Als voorbereiding zingen wij gez. 358: 2 en 5 
“Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis” en 
brengen elkaar de vredegroet. 

Woorden tot 
inzet van de 
maaltijd van 
de Heer, het 
brood 
gebroken en 
de wijn 
geschonken. 
Gez. 457: 1 
“Heilig, heilig, 

heilig!” Wij prijzen U; breng ons zo bij elkaar. 
Na het gezamenlijke Ús Heit volgt de 
uitnodiging 
tot de 
maaltijd. 
Zoals 
gebruikelijk 
komt de 
gemeente 
naar voren 
om brood 
en wijn te 

ontvangen. 
Het 
orgelspel 
wordt met 
zingen en 
neuriën 
daarna 

overge-
nomen. 
 
 
 
 

Als slotlied wordt gezongen gez. 459: 1,3,5 en 7: 
“Door de nacht van strijd en zorgen”.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

               Heenzending en Zegen 
                  De Eeuwige, voor ons, achter ons, 

naast ons, 
boven ons, in 
ons, zij ons 
genadig. Als 
gezegenden 
gaan we in 
vrede verder.  
Het Amen wordt 
drie maal 
gezongen. 
 

 
              Medewerkers 
                  Voorganger:      ds. Gerrit de Haan 
                  Organist:      Klaske Deinum 
                  Koster:      Drees Visser 
                  Ouderlingen:      Arie Dol, 

                            Sándor Weerstra 
Diakenen: Hinke Meindersma,         
                            Janny Pimmelaar,  
                            Tjitske Visser 
Bloemstuk: Lies de Jong 

  


