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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 7 april 2013 

 
Wolkom, stil gebed en begroeting 

Alderling fan 
tsjinst Corry 
Brouwer hjit ús 
wolkom. It 
yntochtsliet is út 
Sjongend op 
Wei (SOW): 
“De morgen 
staat vol vrolijk 
licht” (nr. 50). 

Na het stil gebed volgt de begroeting. 
 
Lezing  
De schriftlezing komt uit Johannes 20, de 
verzen 24 – 29, het gedeelte over de 
verschijningen. Thomas, die niet bij de eerste 
verschijning aan de leerlingen aanwezig was, 
zei daarover toen hij ervan hoorde: “Alleen als 
ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie 

en met mijn 
vingers kan 
voelen, en als 
ik mijn hand in 
zijn zij kan 
leggen, zal ik 
geloven.” 
 

Preek  
“Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch 
geloven”. Dat is de laatste zin van het 
Bijbelgedeelte dat net is gelezen. In de oudere 
Bijbelvertaling staat: “Zalig zijn zij”. Sommigen 
ergeren zich die passage: “Ja, ja, met die 
zaligheid wil de kerk mensen erbij halen”. Een 
wonderlijke tekst, waarom manifesteert Jezus 
zich  niet in volle glorie om aan alle twijfel een 
eind te maken? Wij mensen willen immers eerst 
zien en dan geloven? Maar wat wil de Bijbel 
eigenlijk zeggen? Het gaat hier niet over zien of 
niet zien, maar om “gezien te worden”. Gezien  

 
worden is niet altijd prettig, wij observeren liever 
zelf. Geloven is, dat je door Hem gezien wordt. 
Dat je erop vertrouwt dat God zijn armen om je 
heen slaat, in alle omstandigheden. Als God ons 
niet meer loslaat, ontdekken we dat wij werkelijk 
in God geloven. Amen. 
 
Stilte en muzyk 
Nei it orgelspul wurdt Gezang 207 songen: ”Hoort 
aan, gij die Gods kindren zijn”. 
 

Kollektes 
1e kollekte: sinding 
2e kollekte: tsjerklik wurk 

 
Blommen  
Etsje Posthuma hat 
jierrenlang lid west 
fan it blomskikteam 
dat alle sneinen de 
blommen yn tsjerke 
fersoarget. Hja is 
krekt ferhuze. Dêrom 
geane de blommen 
dit kear nei har ta. 
 
De foarsitter fan de 
tsjerkeried hat ôfrûne freed 
mei de skriba en de 
foarsitter fan de 
beroppingskommisje it 
beropsbrief foar in nije 

dûmny besoarge by ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema yn 
De Feanhoop. De predikant 
hat it berop daliks 
oannommen. Dit nijs wurdt 
mei applaus ferwolkomme. Ds. 
De Boer wurdt 26 maaie 2013 
befêstige, de middeis om 
14.00 oere.  
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Betinken gemeentelid 
De âlderling fan tsjinst freget de gemeente om 
stean te gean. Hja dielt mei dat op 30 maart 
2013 ús lid Willem Grovenstein ferstoarn is. 
Willem is ôfrûne tongersdei – nei in 
betinkingstsjinst yn dizze tsjerke - te hof brocht. 
Nei in momint fan stilte lêst hja twa ferzen fan in 
gedicht fan Hanna Lam: “De minsken fan 
foarby”. Oanslutend sjonge wy it earste fers fan 
Psalm 90: “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen de zekerheid van allen die u vrezen.” 

Underwilen stekt in diaken in kerske oan en 
bringt dat nei it betinkingstablo yn de kapel, 
dêr’t de namme fan Willem byskreaun is. 
 
Gebeden 
Yn de gebeden wurdt ûnder mear stilstean by it 
ferstjerren fan Willem Grovenstein. 

 
Slotlied en 
zegen 
We sjonge “Ga 
nu heen in 
vrede”(SOW 
185). 
Wy krije de 
seine fan God 
mei. De 

seinebea wurdt 
beändere mei it 
sjongen fan: 
“Amen, amen, 
amen”. 
 
 
 
 

 
Kofje 
Nei de tsjinst 
nimme in soad 
minsken ôfskied 
fan Teake en 
Etsje Posthuma, 
dy’t koartlyn 

ferfarre binne nei Ljouwert.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meiwurkers 
Foargonger:   ds. HJ.W. Bakker te 

Spannum 
Oargelist:     Albert Minnema 
Koster:      Iepie Lindeboom 
Alderlingen  Corry Brouwer en      
   Arie Dol 
Diakens:                   Wiebren Jongbloed en 

Alie Kalsbeek 


