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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
                  Zondag 27 april 2014 
Diacen en ouderling 
keken uit naar onze 
komst.  
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Namens de kerkenraad 
heet Corry Brouwer de 

gemeente en 
gasten 
welkom. 
Openingslied 
is lied 612: 
1,2,3  “Wij 
komen als 
geroepen”. Na 
de vredegroet 
volgt stilte en 
gebed om de 
Geest.   
Het lied van 
de zondag is 
psalm 111: 
1,2,5 “Van 

ganser harte loof ik Hem”. 
Ds. Slik gaat ons voor in het kyrie-gebed (Syrië, 
Oekraïne, scheepsramp Korea, verdwenen 
Maleisisch vliegtuig). Dit gebed wordt 
afgesloten met lied 281: 2 (kyrie), 6,7,8 (gloria) 
“Wij zoeken hier uw aangezicht”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om Gods aanwezigheid. 
1e lezing: Genesis 8: 6-12 (vanwege de mooie 
vertaling in het Fries) over de duif, die Noach 
liet uitvliegen, gevolgd door lied 524: 3,4,5. 
2e lezing: Johannes 20: 19-31 (de verschijning 
van Jezus aan zijn leerlingen), gevolgd door 
lied 643: 1,2,5,7,9  “Zing nu de Heer! Hij zag 
ons aan”. 
 

Preek: “Jezus in ons midden”. 
De achtste dag na Pasen: beloken 
Pasen. De luiken voor de ramen gaan 
dicht. De leerlingen waren bang, nog 
niet bevrijd. Heen en weer geslingerd 
tussen de gedachte aan de opgewekte Jezus en 
angst. Dan is Hij in hun midden. Bij Johannes 
vallen Pasen en Pinksteren samen, terwijl bij 
Lucas er 50 dagen tussen zitten (als symbool 
voor alle 50 volken van de wereld). Bij 
Johannes krijgen de leerlingen direct de 
opdracht de wereld in te gaan, de luiken 
gaan nu open naar de wereld. Een 
nieuw begin op de 8e dag: in het oude 
testament  bij Noach, waar de duif niet 
meer terugkeert: de aarde is weer droog. Bij 
Johannes de ontmoeting van Jezus met Thomas: 
Jezus heeft begrip voor zijn ongeloof en 
Thomas geeft zich over aan Hem. En 
Petrus mag tot drie maal toe zeggen 
dat hij van Jezus houdt; zijn 
verloochening is vergeven. Wij moeten 
anderen ook vergeven, aanvaarden, zo 
kan God ons vergeven. Zo gaan wij de wereld in. 
Amen.   
Stilte en orgelspel.   
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst doet 
de volgende mededelingen. 
De bloemen gaan als groet 
naar Klaske Deinum 
vanwege haar inzet voor het 
ad-hoc projectkoor 
(applaus). Een bos prachtige 
oranje tulpen! 
De kerkrentmeesters vragen 
hulp bij het vernieuwen van 
het dak van de Fikarij. 
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Volgende zondag is er weer een inzameling 
voor de Voedselbank; deze keer houdbare melk 
gevraagd.   
1e collecte: eredienst en kerkmuziek. 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 
Na de collecte wordt gezongen lied 654: 1,4,6 
“Zing nu de Heer, stem allen in”. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voorbede wordt gedaan o.a. voor de leiders 
van de wereld, koning Willem-Alexander, 
zieken, mensen die lijden onder onbegrip. Het 
stil gebed wordt besloten met het Ús Heit. 
Het slotlied 416 “Ga met God en Hij zal met je 
zijn” wordt staande gezongen. 

Heenzending en Zegen 
De zegen 
wordt door 
de gemeente 
met driemaal 
gezongen 
Amen 
bevestigd. 
I.v.m. 
Koningsdag 
wordt het Wilhelmus gezongen: lied 708: 1,6. 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Yvonne Slik, Balk 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janny Veenstra 
Ouderlingen: Corry Brouwer 
  Sándor Weerstra 
Diakenen: Tjitske Cnossen 
  Hinke Meindersma 
Bloemen: Neeltje Hellinga  
 
 
De fotograaf werd na de dienst 
door een enthousiast meisje 
opgehaald… 
 


