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                       PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                  Wirdum e.o. 23 April 2017 

                                            
Dienst van de voorbereiding 
Op deze zondagmorgen hadden we veel 
gasten, vooral oud-Wirdumers  in de  kerk. Ds. 
Klijnsma uit Pijnacker ging voor in deze dienst. 
Hij was predikant van de Gereformeerde kerk in 
onze gemeente van 1967-1972.   

Ouderling van dienst Alie 
Bouma heette ons allemaal 
van harte welkom. Hierna 
sprak ds. Klijnsma enige 
persoonlijke woorden. Het is 
toch bijzonder om hier weer 

voor te gaan. Hij 
was het Fries 
ook nog niet 
verleerd. 
Na votum en 
groet zingen we 

lied 81: 1,4,8 en 9: “Jubel God ter eer”  
 

Gebeden 
Na het drempelgebed zingen we lied 283: 1-4: 
“In de veelheid van geluiden” 
Na het kyriëgebed mogen we een glorialied 
zingen en wel uit SOW 226 alle 4 de verzen: 
Wês bliid, wês bliid, der komt in oare tiid” 
 

Dienst van het woord 
Ds. Klijnsma gaat ons voor in gebed om de 
Heilige Geest.   
 
De 1e lezing is uit Genesis 1: 
1-5. God zei dat er licht moest 
komen en er was licht en God 
zag dat het goed was. 
We zingen nu lied 322: 1 en 2: 
“Die chaos schiep tot 
mensenland” 
 
De 2e lezing is uit Johannes 20: 24-31. 
Tomas was er niet bij toen Jezus aan de 
discipelen verscheen en kon niet geloven dat 
Jezus was opgestaan. Hij wou het eerst zien. 
We zingen vervolgens lied 978: 4: Laat dan mijn 
hart U toebehoren” 
 

Preek 
Tomas was een trouwe vriend van Jezus. Hij was 
één van de eersten die zei dat ze Jezus zouden 
volgen. Maar hij is een nuchter man. Hij laat zich 
niet van alles aanpraten. Je 
kunt niet opstaan uit de dood. 
Dood is dood. Je moet niet in 
sprookjes geloven. De andere 
discipelen geloven in hun 
sprookje want ze willen Jezus 
niet missen. Doen wij dat ook 
niet als een geliefde sterft? Je 
kunt het niet geloven en willen 
de gestorvene graag in ons leven houden. 
We willen vaak bewijzen zien van het geloof 
maar dat hebben we niet. 
Soms ben je zo onder de indruk dat je God voelt, 
maar daarvan kan je nooit een buitenstaander 
overtuigen. 
Tomas en Jezus kijken elkaar aan en dan 
gebeurt er iets. Dan kun je alleen maar zeggen: 
“Mijn Heer en mijn God”   
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Het gaat om ontmoeting, elkaar 
aankijken. 
We hebben niet altijd zo’n flits zoals 
Tomas, maar we kunnen geduldig en 
open in het leven staan en elkaar 

ontmoeten en aankijken. 
In Genesis hield God zich bezig met licht. Hij 
zal altijd zeggen dat er licht is en daardoor kun 
je het donker overwinnen. 

Amen. 
 
Na een moment van stilte 
luisteren we naar het orgerspel 
 
We zingen lied 650: 1,2,3,4 en 
7: “De aarde is vervult van 

goedertierenheid” 
 
Dienst van het delen. 

De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van de gemeente 
naar fam. B. 
Meindersma, Sybren 
Valkemastrjitte.  

1e collecte: eredienst en kerkmuziek 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Er wordt door de diakenen nog gemeld dat er 
volgende week een collecte is voor de 
hongergebieden in Afrika. Dus graag een volle 
beurs meenemen. 
 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 
Heenzending en zegen. 
Als slotlied zingen we staande lied 840: 1-3:  
“Lieve Heer, Gij zegt ’kom’ en ik kom” 

 

 
 
Hierna ontvangen we de 
Zegen, wat we 
beantwoorden  met 
“Amen, Amen, Amen” 
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Medewerkers 
Voorganger:  Richard Klijnsma uit Pijnacker  
Organist:       Mars van ’t Veer 
Koster:          Johannes Koornstra en  

        Hendrik Hiemstra 
Bloemen:       Lieuwkje van Lune 
Ouderling:     Alie Bouma 
Diakenen:     Tjitske Visser en Wiebren Jongbloed 
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