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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 24 April  2022   
 

Op deze prachtige 
zondagmorgen komen we weer 
bij elkaar.  
 
 
Ouderling van dienst, Elizabeth 
Mozes heet ons welkom. 
Als openingslied zingen we lied 
111:1 
“Van ganser harte loof ik Hem 
In ’t midden van Jeruzalem” 

 
 
 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp in de naam van de Heer  
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Hoe kostbaar is Uw liefde, God! 
A: In de schaduw van Uw vleugels schuilende. 
V: zij laven zich aan de overvloed van uw huis 
A: U lest hun dorst met een stroom van vrede 
V: want bij U is de bron van het leven 

A: Door Uw licht zien wij licht. 
 
 
We zingen lied 111: 6 
“Van alle wijsheid het begin 
Is: vrees de Heer met ziel en 
zin” 

 
 
 

 
Bij het afscheid van het winterwerk 
Deze zondag sluiten we het 
winterwerk af. Het thema van dit 
winterseizoen was, sin en wille 
kinne folle tille.   
Van Hanna Reitsma krijgen we 
twee papiertjes. Op de ene (top) 
kunnen we invullen wat ons het 
afgelopen seizoen raakte, wat 
we mooi vonden. 
Op het andere(tip) kunnen we 
invullen wat we graag zouden 
willen voor het 
volgende seizoen. 

Na de dienst kunnen we de 
blaadjes inleveren. 
 
Hierna volgt het gebed om 
ontferming wat we afsluiten 
met het twee maal zingen 
van een kyrië uit Taizé. 
 
We kunnen nu kijken en 
luisteren naar Stef Bos en 

het jongerenkoor Samen op weg. Ze zingen het 
lied “Geest van hierboven” 

 
 
Dienst van het woord 
Na het gebed wat we gezamenlijk bidden zingen 
we lied 150: 1 en 2 
“Loovje God yn ’t hillichdom 
Rop syn namme oeral om”  
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Lezing uit het Nieuwe Testament 
Deze lezing is uit Lucas 24 : 13-35.  
Het wordt voorgelezen door Linda 
Jongbloed uit  ‘Het hoogste woord 
- bijbel voor kinderen’ 
 
Hierna zingen we lied 255 : 1-4 
“Gij volgt ons uit Jeruzalem 
En spreekt zo, dat ons in Uw stem 
Waar Gij de schriften opendoet 
Het woord van den beginne groet” 

 
 

Preek 
Er verschijnt een schilderij van Yuko Matsuoka op 
de beamer. Het is een schilderij waarop de 

Emmaüsgangers te zien zijn in 
gezelschap van Jezus.  
Het gaat in deze dienst over de 
Emmaüsgangers. Ze kunnen niet 
geloven wat er de afgelopen tijd is 
gebeurd. Gedesillusioneerd gaan 
ze weg uit Jeruzalem. Onderweg 
praten ze over de kruisiging en 
zien de toekomst donker in. Dan 

komt er iemand naast hen lopen die hen vraagt wat 
er aan de hand is. Ze zijn stomverbaasd. Heeft die 
man dan niets meegekregen van alles wat iedereen 
zo bezig houdt? 

Als ze in Emmaüs aankomen 
nodigen ze de vreemdeling uit om 
met hen mee te komen, want het 
is al avond. Pas dan, als Jezus 
met hen eet en het brood breekt 
zien ze wie ze uitgenodigd 
hebben. Alle verdriet is over en 
ze kunnen wel jubelen. En dan 
ineens is Jezus verdwenen. 

Terwijl de deur is afgesloten. Dichte deuren houden 
Hem niet tegen. Zo kan Hij ook onze gesloten 
harten weer openen. Jezus kan met je meelopen in 
je leven zonder dat je het in de gaten hebt. En dan, 
ineens, voel je het, je wordt blij en je kunt alles aan. 
Je voelt je gedragen. Ondanks dat ze al een hele 
reis hebben gemaakt, gaan de mannen uit Emmaüs 
direct terug naar Jeruzalem. Dit nieuws is zo 
overweldigend dat ze dat niet voor zichzelf kunnen 
houden. Ze willen iedereen deelgenoot laten zijn 
van wat ze gehoord en gezien hebben. Mag Jezus 
ook zo in ons hart komen dat we ons niet stil 
kunnen houden en overal willen vertellen over 
Jezus. 
Amen 

Na de stilte luisteren we naar het : Abendlied-
Josef Rheinberger 
“Bleib bei uns, 
Denn es will Abend werden” 

 
Dienst van het delen 
Ds. Wiebrig heeft weer een 
gedicht gemaakt over wat er 
allemaal in het afgelopen 
seizoen is gebeurd met het 
thema: “Sin en wille kin folle 
tille’.  Zo krijgen we een 
prachtig overzicht en wordt 
alles weer even in herinnering 
gebracht. Ondanks de corona 
is er toch heel wat werk verzet.   
 
Hierna luisteren we naar het luisterlied: 
“You raise me up” 

 
Mededelingen. 

De bloemen gaan als 
groet van de 
gemeente naar 
Nieske Span.  

 
De 1e collecte is voor de 
zending 
De 2e collecte is voor 
onderhoud gebouwen. 
 

 
Herdenking 
We worden verzocht om op te staan en met 
elkaar stil te staan bij het overlijden van ons 
gemeentelid Sjoerdtje Oedzes-Visser op de 
leeftijd van 88 jaar 
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Het gedicht: de minsken 
fan foarbij wordt 
voorgelezen en we 
luisteren naar haar 
lievelingslied: “Ik ben 
reizend naar die stad” 

 
 

Hierna steekt diaken Folkert 
Jongbloed een kaarsje aan en 
plaatst het in de kapel waar 
haar naam is bijgeschreven.   
 
 
 

 
We sluiten de gebeden af met het met elkaar 
zingen van het Onze Vader en wel met lied 
1006. 
 
Als slotlied zingen we lied 642:1,5,6 en 8: 
“Ik zeg het allen dat Hij leeft, 
Dat Hij is opgestaan” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en 
zegen 
V: Yn ús hert en yn 
ús hûs   
A: de seine fan God 
V: Yn ús kommen en 
ús gean 
A: de frede fan God 
V: Yn ús libben, op 
ús syktocht 
A: de leafde fan God 
V: By de ein, ny 
begjin 
A: De earmen fan 
God om ús te 
ûntfangen, thús te 
bringen. 

Amen 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diaken:   Folkert Jongbloed 
Kindernevendienstleiding 
Koster:   Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Steven Feenstra 
Bloemen:  Fokje Tolsma 
 
Tekst HM   Foto’s ROB 


