PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o
Zondag 4 april 2021 Eerste paasdag
Welkom

Op deze Paasmorgen komen
we weer bij elkaar om dit met
elkaar te vieren. Als we
binnenkomen omringt ons de
lekkere geur van de
bloemschikking en kunnen we
luisteren naar orgelmuziek.
Ouderling Linda Jongbloed
heet ons welkom.

De liederen in deze dienst worden
gezongen
door
predikant
en
ouderling

Om te beginnen
Het openingslied is lied 139: 1

en 4
“Heer, die mij ziet zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf ooit ken”

A: Amen

Bemoediging en
groet
V: Onze hulp in de
naam van de Heer
A: Die hemel en aarde
gemaakt heeft
V: Genade en vrede
van God onze Vader,
Door Jezus Christus
onze Heer, de
Levende

Lied:
Nu volgt lied 103 e in het Nederlands en
in het fries
“Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn
heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven
geeft”
Gebed
Na het gebed luisteren we naar het lied “U
geeft rust”
Dit wordt gezongen door mensen uit
verschillende kerken in Nederland.
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Bij de nieuwe paaskaars
Bij elke dienst brandt de
paaskaars. God zet ons
leven in Zijn licht. Altijd
weer.
Er komt een uitleg wat er op
staat. Natuurlijk het jaartal
En de tekens van Alfa en
Omega.
God is
aan het
begin en
het
einde.
En de
Emmaüsgangers.
Nu wordt lied 637:1 gezongen op de
melodie van: Daar juicht een toon
“O flam fan Peaske, stek ús oan
Op dizze bliere nije moarn!
De Hear, foar wa’t de nacht ferfljocht
Stie op; Hij is as ’t sinneljocht”
Bij de liturgische bloemschikking
Wie God liefheeft, heeft ook de ander
lief. Het hart van de bloem-schikking is
vol
bloemen.
God gaf
ons alles.
Laten we
Hem
volgen.
Liet bij de schikking
Dit is liet 630: 1 en 2
“Oerein! In ûnferwachte moarn,
De dei fan God is kommen”

Verhaal voor het kind(in ons)
Tot ik gewend ben. Het wordt verteld door
Linda Jongbloed. Het gaat over een slak
die verhuisd is en niet kan wennen. Hij

wordt geholpen door een mus. Door vele
malen de dingen te doen, die vreemd zijn,
wordt het normaal.
Lied: 982:2
“Elke stilte kent zijn zingen,
Zoekt een woord en melodie”
Paasevangelie:
De lezing wordt
gedaan door Jan
Bergsma en is
uit Johannes 20:
1-18
Eerst vers 1 t/m
11a
Daarna volgt het gedicht: “de gestorvene”
uit “de Slechtvalk” van Ida Gerhardt
Na de verzen 11b t/m 16 volgt het gedicht:
“in de hoogste bloei” van Hans Bouma.
Als slot worden de verzen 17 en 18
gelezen.
Luisterlied
We kunnen nu luisteren naar
“The deep love of Jesus”
“Oh, the deep, deep love of Jesus
Vast, unmeasured, bounbless, free”
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Preek
Maria vindt het graf leeg. Ze huilt.
Op Goede Vrijdag zagen we
een schilderij van Chagall. De
wit Russische jood heeft veel
liefde en lijden ondervonden
.We zien op dat schilderij 3
kruisen, 3 gehangenen en 3
joden dood in de sneeuw, met
een vioolspeler op het dak, verbonden
door Chagall door
een niets
ontziende
vernietiging door
de Nazi’s en
verbonden met
het kruis van
Christus. Mensen kunnen elkaar veel
leed toebrengen. Het is nu, op
Paasmorgen niet meer, Heer ontferm u,
maar nu klinkt het Halleluja. De Heer is
waarlijk opgestaan.
Passie en Pasen zijn niet los
verkrijgbaar. Passie is liefde en lijden in
één.
Jezus ging in zijn weergaloze liefde tot
het uiterste. Hij deed geen concessies.
Dat voerde Hem als misdadiger tot de
dood. Hij heeft geleden uit Liefde
Wij worden geroepen tot leven zonder
het donker of de pijn te ontkennen. Tot
opstandingsgeloof. Dat kan alleen
geboren worden uit broosheid,
kwetsbaarheid en pijn. Ons hart zoekt
naar Liefde. Maria ziet de hemel in
Jezus ogen. Ze weet
zich gekend en
bemind.
Deel de passie met
Jezus en leef daar
mee.
De vioolspeler bleef
het hoogste lied

spelen. Dat konden we zien op de
schilderij van de vioolspeler van Chagall,
wat hij ook schilderde. Om schoonheid,
liefde en waarachtigheid een stem te
geven.
En hoop, de hoop die leven doet.

Na de stilte volgt er orgelspel.
Dienst van het delen
De bloemen gaan als
groet van de gemeente
naar Catharina van der
Graaff
De 1e collecte is voor:
KIA voor een project
voor kansarme
jongeren in Zuid-Afrika
Hiervoor wordt op de
beamer een kort filmpje
getoond.
De 2e collecte is voor
kerkelijk werk.
Er wordt bij de uitgang
gecollecteerd en de
mensen thuis kunnen hun
gift overmaken.
Uitreiking paaskaars
Dit jaar gaat de paaskaars van 2020 naar
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Reinder Bouma. Dit is voor al het werk
wat hij voor de kerk doet. Het is hen
gegund. Hij wordt uitgereikt door
kerkrentmeester Jan Sybren de Jong

Als slotlied volgt lied 634:
“U zij de glorie, opgestane heer,
U zij de victorie, U alleen zij alle eer!”

Betinking
Op 1 April is ons gemeentelid Albertus
Kuperus overleden. Het gedicht, de
minsken fan foarby wordt voorgelezen
en er wordt een lichtje in de kapel gezet.

Zending en zegen
We mogen de zegen ontvangen en
beantwoorden met Amen
Gebed
Hierin wordt speciaal gebeden voor de
fam. Kuperus.
Dan volgt stil gebed.
Dit sluiten we af met het gezamenlijk
bidden van het Onze Vader.
Iedereen die aan
deze dienst, in wat
voor vorm ook,
worden bedankt
voor hun inzet. Er
gebeurt heel veel in
de gemeente, wat
we niet allemaal
zien.
De kinderen komen nog even naar voren
en laten zien wat ze gekleurd hebben.
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Voorganger:
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Ouderling:
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Diaken:
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Beamer:
Dick Sterrenburg
Paascomm. zondagsschool en comm. Liturgisch
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