PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 11 april 2021
o God, U loven al tezaam!`

Welkom

Ouderling van dienst, Gijsbert
Wassenaar, heet iedereen in de
kerk aanwezig en gemeenteleden
en gasten thuis van harte welkom.
Wij beginnen met het
openingslied, Lied 67:1. Er
wordt niet gezongen. Organist
Klaske speelt en de aanwezigen
lezen de tekst in hoofd en hart
mee: `God zij ons gunstig en
genadig. Hij schenke ons `t gezegend licht dat
overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig
aangezicht`

Na het Kyrië-gebed wordt het Glorialied
gespeeld, wij lezen in ons hart mee: Lied 637:
1,2,3 en 4: `O vlam van Pasen, steek ons aan, de
Heer is waarlijk opgestaan! De Zoon, voor wie
het duister zwicht, de Zoon is als
de zon, zo licht!`

Dienst van de Schriften
Wij bidden het gebed van de
zondag.

De eerste lezing is uit Lucas 24:
13 – 27
Lied 800 wordt gespeeld en wij lezen de woorden
van vers 1 en 2 mee: `Wat zou ik zonder U
geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan? Ik
zou ten prooi aan angst en vrees zijn en
eenzaam door de wereld gaan`
Hierna wordt de lezing vervolgd: Lucas 24: 28 –
35
Na de lezing volgt Lied 800: 3: `Maar Christus gaf
mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht
geweken, het grond-loos lot
krijgt zin door Hem`

Preek
Na bemoediging en
groet genieten we van het
prachtige orgelspel op de
melodie van Lied 67 en wij
lezen de woorden van
couplet 2 mee in ons hart:
`De volken zullen U belijden,

De predikant wijst op een aantal
illustraties die worden
geprojecteerd op de beamer: de
Emmaüsgangers op weg naar
Emmaüs. Een lange reis te voet,
zonder hoop en met het gevoel
dat het doel uit hun leven was
verdwenen. Er komt een
vreemdeling bij hen lopen en er
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ontstaat een goed gesprek. Ze
vragen hem: `Blijf bij ons`. Deze
woorden zijn eigenlijk een gebed.
Dan gebeurt het wonder van
Emmaüs: Jezus gaat met hen
mee en verhoort hiermee hun
gebed. Bij het breken van het
brood herkennen ze hem; dit was
wat Hij deed in z`n leven: zichzelf
uitdelen. Dit brood verwijst naar
het kruis, een teken van de dood. Het verwijst
ook naar de opstanding, naar het nieuwe leven.
Brood om gevoed te worden, om van te leven.
Het herinnert ons aan wat wij Hem hebben
aangedaan: het verraad, alleen laten, de zonde
in ons leven. Wij ontvangen mét de
Emmaüsgangers het brood van
vergeving, van aanvaarding.
Jezus wil bij ons aan tafel zitten.
Ook ná Pasen is niet alles pais
en vree. De wonden van ons
leven zijn er nog maar de Heer
weet ervan. Hij draagt die
wonden in zijn eigen lichaam
met zich mee. Zo deelt Hij in
ons bestaan en op deze wijze
verbindt Hij dood en leven;
wanhoop en hoop; kruis en
opstanding. In het breken van
het brood is Hij voortdurend bij ons en bij de
Emmaüsgangers. Overal, waar twee of drie in
zijn naam bij elkaar zijn. En dan is Jezus weg.
Maar zij gaan als vernieuwde mensen, vol
levenskracht, de weg terug. Dit zie je ook bij
mensen met tegenslag die het er niet bij laten
zitten en de kracht krijgen om verder te gaan.
Je ziet het waar verstoorde verhoudingen
hersteld worden. Op zoveel plaatsen waar
Jezus met ons meegaat. En wij verder kunnen
als lichtdragers van God.
Amen.

Stilte
Orgelspel
Lied 630 wordt op de
beamer gepresenteerd: `Sta op – een morgen
ongedacht`, gezongen door de Maria Magdalen
cantorij – Goes

Dienst van gebeden en gaven
De ouderling van dienst heeft
een aantal mededelingen: - de
bloemen gaan als groet van
onze gemeente naar Mariska
Ruys; gemeenteleden kunnen
nog namen voor nieuwe
ambtsdragers aandragen.

Diaken Hannah Reitsma deelt de
bestemming van de collecten
mee:
1e: Diaconie 2e: Kerkelijk werk.
De collecten worden bij de
uitgang gehouden; een bijdrage
kan ook via de bank worden
overgemaakt.

De gebeden worden besloten met het `Onze
Vader`, in samenspraak.

Het Slotlied, Lied 655 wordt op de beamer
gepresenteerd: `Zing voor de Heer een nieuw
gezang`

Zending en
zegen

Thuis en in de kerk
ontvangen wij de
onmisbare zegen
van de Heer. Wij
beamen de zegen
met een gesproken `Amen`
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