
 1ste Paasdag  21 april 2019   Liturgische kleur: wit     
                                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voorganger:    ds.  J. S. Kortleve            
Organist:     mw. Jannie Oostingh 
Ouderling van dienst:   dhr. Piet de Jong 
Diaken van dienst:    dhr. Klaas Harms 
Lector:     mw. Sytske  v.d. Woude 
Muziekcoördinator:    mw Carola Tavenier 
Kosters:     de heren: Wietze Venema en Freerk Elzinga 
Beamer:     dhr. Herman Klink 
Kerk TV:    dhr. Bauke Sjoerdstra 

Orde van dienst 
 

Vóór de dienst zingen we  Ev. Lb: 122 Lied: 659 Lied: 905 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Intochtslied    Lied 630: 1 en 3 
Groet en bemoediging     
Vg:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde heft geschapen , die trouw is tot in eeuwigheid 
  en het werk van zijn hand niet loslaat. Amen. 
Kyriëgebed       
Zingen    Lied 624: 1 en 2 
Kijken naar afbeeldingen 
Kinderen en leiding gaan naar de kinderkerk 
Zingen    Lied 575: 6 
Inleidin op de lezingen 
Schriftlezing    Lukas 24: 1 - 8 
Zingen    Evang. Lb : 427 
Schriftlezing     Lukas 24: 9 – 12 
Naar aanleiding van de 1ste twee lezingen 
Zingen    Evang lb.: 427 
Schriftlezing    Lukas 24: 13 – 24 
Zingen    Lied 255: 1 en Lied 646: 2 
Naar aanleiding van de 2de lezing 
Schriftlezing    Lukas 24: 25 -27 
Zingen    Lied 255: 3 en 646: 1 
Naar aanleiding van de 3de lezing 
Zingen    Lied 800: 1 en 3 
Berichten uit de gemeente                                                                                                     
Dankgebed en voorbeden 
Kinderen en leiding komen weer terug in de kerk 
Inzameling van de gaven voor:      1. Diaconie,  2. Kerk   
Slotlied:     Lied 634 
Wegzending en zegen    
Uitgangscollcte:     Fryslân foar Rwanda 



 
Uitgangscollecte "Fryslan foar Rwanda"  

 Mwana Ukundwa  
 
25 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen 
Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 mannen, vrouwen en 
kinderen per dag! Rose Mukankaka overleefde deze 
genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze 
besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren 

geworden op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana 
Ukundwa, ‘geliefd kind’.  
Spaardoosjes 40- dagentijd. Voor Mwana Ukundwa. 
 
Vandaag kunt u de doosjes inleveren. 
Bent u het vergeten?  A.s zondag kunt u het ook nog afgeven aan 
één van de diakenen. 
 
Bij het vertrek van Mama Rose uit Nederland schreef onze Kerk in 
Actie consulent Evelien Vrolijk: 
 
"Samen met Rose kijken we terug op vijf mooie bijeenkomsten in 
Friesland! Meer dan 250 mensen uit meer dan 50 verschillende 
gemeenten hebben Rose ontmoet. In de auto terug naar Utrecht gaf 
Rose aan dat ze zeer onder de indruk was van de gastvrijheid 
waarmee ze is ontvangen en de vele mensen die ze heeft ontmoet." 
 

 
 

Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2019: 
Een nieuw begin 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De 
bloemschiksuggesties voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn hierop 
geïnspireerd. 
De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het thema in de 
liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8. Dit getal is als uitgangspunt 
genomen. Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 
Het getal 8 • Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De 
achtste dag wordt ook wel opstanding-dag genoemd. Het getal 8 staat symbool 
voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is 
naar iets nieuws.  
Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op 
de zondagen in de Veertigdagentijd en met Pasen. In 6 weken begeleiden de 
lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar het nieuw 
 

Bij de bloemschikking van Pasen 
De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om 
‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door 
de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen plaatsen we 
voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel), tulpen (wit), narcissen 
(wit/geel) en bloesems. Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart 
geplaatst om de hartvorm te versterken 
 



 
 
 
 


