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                             PROTESTANTSE GEMEENTE   

         Wirdum Fr e.o.  
     Zondag, 8 april 2018 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet 

ieder welkom en kondigt 
openingslied 216 aan: “Dit is 
een morgen als ooit de 
eerste, zingende vogels 
geven hem door”.  

 
Na groet en 
bemoediging, 
stilgebed en 

drempelgebed zingen we een aantal verzen 
van lied 81: “Jubel God ter eer, Hij is onze 
sterkte.’  
 
Bibelferhalen 
De skriftlêzings binne yn it Frysk en wurde 
lêzen troch Koosje Van der Werff.   

1e lêzing: Genesis 3: 1-13 
en 21-24: de sûndefal. Yn 
de hôf yn Eden stiene 
allegearre beammen, 
begearlik om nei te sjen 
en goed om fan te iten. 
Adam en Eva mochten 
fan alle beammen ite, 

behalve fan de libbensbeam.  

Eva wurdt troch de slang oerhelle om doch fan dy 
libbensbeam te iten. Eva hellet dêrnei Adam oer 
om dat ek te dwaan. Doe gongen beide de eagen 
iepen en hja waarden gewaar dat se neaken 
wiene. Foar straf stjoerde God de Heare Adam 
en syn frou it hôf fan Eden út om de grûn te be-
arbeidzjen dêr ’t er út nommen wie. 
 
2e lezing: Johannes 20:19 en 24-29 – Jezus 
ferskynt oan de learlingen/Tomas leaut dat earst 
net mar letter wol. 
 
Aansluitend zingen we een aantal verzen uit lied 
620: “Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt.” 

 
 
Preek   
Waar komt het kwaad 
vandaan? En wat is de rol 
van God daarbij? Voor een 
religieus antwoord komen 
we uit bij Genesis 3, wat in 
veel kringen ‘de zondeval’ genoemd wordt. Wat 
willen de Joden ermee vertellen? In Genesis 3 
spreekt God 7 keer, getal van de volheid. Doet 
dat niet denken aan Genesis 1, de schepping 
beschreven in 7 dagen. De hoofdstukken 1 en 2 
vertellen: al wat God schiep, was goed. En de 
mens zelfs naar Gods beeld. Er zit geen kwaad 
in. Die tuin is Góds werkelijkheid. 
Maar onze werkelijkheid dan, met kwaad en 
dood, en alle ellende, waar komt die vandaan? 
Zit dat toch ergens in de mens ingebakken? Nee, 
zegt Genesis 3, het komt van buiten de mens. 
Een slang, zo’n gladjanus… maar toch ook een 
schepsel. Het kwaad gaat dus ook niet helemaal 
buiten God om. Toch is de mens geen willoos 
slachtoffer. Hij heeft zelf ook 
verantwoordelijkheid. Ze hadden niet naar die 
slang moeten luisteren. God grijpt niet in, hij 
voorkomt die keuze niet. God geeft ons 
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verantwoordelijkheid: Wij zijn vrij om te kiezen, 
we hebben weet van goed en kwaad. Dat 
onderscheidt ons van alle andere schepselen. 
De Eeuwige laat ons niet los, net zoals Genesis 
3 vertelt: God vervloekt de slang, maar kleedt 
de mens. Hij laat hem gaan, maar gaat wel 
mee. De mens wordt verdreven, naar het 

oosten.  
Tja, naar het oosten, daar ligt 
Babel; dat begrijpen de 
ballingen. En wij? Wij zijn – 
met de Joden - opnieuw van 
eeuwigheidswaarde, door 

Jezus Christus onze opgestane Heer. 

Na een ogenblik van stilte en orgelspel lied 632: 
“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven”.  
 
Bloemen  
De bloemen 
gaat deze week 
als groet van 
onze gemeente 
naar mevrouw 
H. Zandberg-
Polman, 
Legedyk in Wirdum.   
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie (2) 
en kerkelijk werk. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De predikant gaat voor in onze dank- en 
voorbeden die worden afgesloten met het 
gezamenlijke Us Heit. 

Ter afsluiting zingen we de drie eerste verzen 
van lied 630:: “Sta op! – Een morgen 
ongedacht”.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aan het slot van de dienst 
krijgen we  Gods zegen 
mee.   

 
 
Koffie 

Na de dienst 
is er koffie, 
een mooie 
gelegenheid 
om even na 
te praten 
over de preek 
en bij te 
praten over de dagelijkse dingen. 
A           
 

 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Fransien van Keulen,  
                             Winterswijk   
 Organist:       Albert Minnema                    
 Ouderling:           Truus Sterrenburg  
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed,  
                            Tjitske Cnossen 
           Bloemen:           Klaaske de Boer 

           Koster:                Janny Veenstra 
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