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Dienst van de voorbereiding en gebed 
Ouderling van dienst Alie Bouma heet een ieder 

welkom. De 
voorganger, dhr. Joop 
Visser uit Stiens, 
vervangt de 
ingeroosterde 
predikante wegens 
omstandigheden.   
Het openingslied is lied 
753: 1,2,5,6 “Er is een 
land van louter licht”. 

In de kerk: geloven, hopen, liefhebben. 
Na de groet volgt de 
bede “God, onze Vader, 
van U zijn de eeuwen en 
de tijden” uit het 
liedboek.   
De liederen zijn 
vanmorgen gekozen 
rond leven en sterven.  

Lied 103: 6,7 “De mens is aan het sterven prijs 
gegeven”. Hierna volgt het gebed over al het 
leed in de wereld, maar er is Eén die alles op 

zich nam. 
De voorganger 
heeft een 
kaarsje mee- 
genomen en 
ontsteekt deze 
aan de 
paaskaars. Dit 

voor alle slachtoffers van de vliegtuigramp in 
Oekraïne, maar ook voor de doden in de Gaza. 
Het licht van Christus gaat met ons mee.   
Lied 575: 1,6 “Jezus, leven van ons leven”. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing is 1 Korintiërs 15: 12-22. Dit is het 
enige grote hoofdstuk in de Bijbel over de 
opstanding van de doden. 

 
Lied 726: 1,4 “Hoor, een heilig koor van 
stemmen”. 
De 2e lezing is Openbaring 21: 1-5a over een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Lied 726: 5,6. 
Dhr. Visser vraagt of hij achter de tafel mag 
blijven staan i.p.v. op de kansel. De gemeente 
vindt het prima, en de verstaanbaarheid laat niets 
te wensen over! 
 
Overdenking 
Wat levert al het preken 
op? Is werken voor de 
voedselbank niet beter? Is 
alles door God gedaan? 
Dat mogen we niet zeggen van de gebeurtenis 
van afgelopen week, het neerhalen van het 
passagiersvliegtuig boven Oekraïne. 
Na Pasen vieren we de overwinning op de dood, 
maar de dood is er nog wel en jaagt ook nog 
angst aan. In de Bijbel wordt de dood nergens 
verheerlijkt. Het gaat erom dat het op aarde wat 
hemelser wordt. Wat hebben we te verwachten 
na de dood? Vele christenen zijn gestorven in het 
geloof in een eeuwig leven. Wij weten heel 
weinig van de dood; vanuit de ratio denkend 
lopen we vast. Maar er wordt op ons gewacht! 
Jezus zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is 
hij gestorven”. Wij zijn in Gods hand. “Zelfs al ga 
ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees 
geen kwaad” (psalm 23).  
Gelovig en ongelovig, zij vielen allen in Gods 
hand. Amen. 
 
Na een stilte zingen wij lied 576b: 5,6,7 “Ik dank 
U o mijn vrede”. 
God zal alle tranen van de ogen afwissen. Bij 
“zijn” gehandicapten liet dhr. Visser ooit een 
laken van een tweepersoonsbed zien: zo groot is 
Gods zakdoek. Deze mensen begrepen zo heel 
goed wat er bedoeld wordt.  
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Dienst van het Delen 
Mededeling door ouderling van dienst: de 
bloemen gaan naar fam. Plantinga aan de 
Legedyk.   
1e Collecte:  diaconie. 
2e Collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Een avondgebed van Luther wordt afgesloten 
met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.   
 

Heenzending en Zegen 
Ons slotlied is lied 416: alle coupletten “Ga met 
God en Hij zal met je zijn”.  
Hierna worden we heengezonden met de 
zegen van de Heer, bevestigd door het zingen 
van lied 415: 3 “Amen, amen, amen!”  
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  dhr. Joop Visser, Stiens  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Klaas Krol  
Ouderligen: Alie Bouma, Janny Veenstra 
Diakenen: Janny Pimmelaar,  
  Hinke Meindersma 
Bloemen: Bep Minnema 

 


