1166-2021
Zondag 4 april; Eerste Paasdag
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream
Vanmiddag geen dienst..
Collecten: 1e Kerk; 2de zending.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
De muzikale begeleiding is in handen van Fedde de Vries.

Een gezegende zondag toegewenst.
Maandag 5 april; Tweede Paasdag
De dienst die voor vanmorgen stond gepland vervalt.
Wel kunt u naar mooie muziek luisteren vanaf 10 uur via de
kerkomroep. Wegens technische redenen is dit niet mogelijk
via de livestream.

Uit de pastorie
Vandaag Pasen! Opstanding van Jezus, grond voor ons
geloven, ons kerk-zijn en ons gemeentezijn.
Ik hoop dat u en dat jij een gezegend Paasfeest mag vieren.
De Heer is waarlijk opgestaan! Laat het ons tot een vreugde
zijn. Ook in deze, voor velen, moeilijke tijden.
Moge de Heere God u en jou inspireren, nabij en goed zijn.
D.v. volgende week hoop ik in de middagdienst verder te
gaan met de Catechismus. Zondag 2 is aan de beurt.
We hopen en bidden om een gezegende voorbereiding en
een gezegende dienst.
Hartelijke groet, Leo

Woord van Dank
Zondag 11 april
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan ds. C. Neef,
Kollum.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L.
Blees.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2de orgel.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst
De muzikale begeleiding is s’morgens in handen van Fedde
de Vries en s’middags door Arnold Zuur.
Uit de gemeente
Geboortebericht: "Wij willen jullie graag laten weten, dat wij
op zaterdag 27 maart Pake en Beppe zijn geworden van
Emily. Zij is het prachtige dochtertje van Leonie en AnneJouke. We zijn ontzettend blij en dankbaar."
Aant en Pietsje Adema-Postma
Ziekenhuis opname: Op woensdag 7 april is het de
bedoeling dat zuster Ans de Boer-Koonstra van de
Ophuystrawei 31, 9114RC Driezum in het ziekenhuis wordt
opgenomen voor een operatieve ingreep. Samen met haar
hopen we op een geslaagde operatie en dat God een
voorspoedig herstel mag bewerken.
Verjaardagen
Op 6 april is jarig br. B. Leistra, Dokkumerloane 19a, 9113
AP Wâlterswâld, 7 april br. S. Sinia, Foarwei 6, 9113 PD
Wâlterswâld, 8 april zr. A.J. Daane-van Weijen , de Steech
11, 9114 RM Driezum en 10 april br. P.H. Boersma,
Ophuystrawei 3, 9114 RC Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Bloemengroet
In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere
manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de
ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.

Oud papier
Zaterdag 17 april 2021 zal het oud papier weer
worden opgehaald. Zet u het, goed ingepakt,
klaar bij de weg?

Uitgelicht: “Het lege graf”
Nieuwsgierig? Ga naar onze website of volg deze link.

De HEER is waarlijk opgestaan
Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07

Kerkomroep
Sinds september 2020 is het niet meer mogelijk om, door
middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van
onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het
faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die
kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft
als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken
zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan
gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.
Agenda
17 apr.

09.00 uur

Ophalen oud papier

Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511422052. mail: l.j.blees@knid.nl
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 9 april 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via
mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.frl en/of
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
Bankrekeningnr. kerk:
NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde,
rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
1Petrus 2:24

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie zondag 4 april 2021 09.30 GK Driezum
Voorganger: Leo Blees
Organist:
Fedde de Vries
M.m.v.:
de voorzangers

Welkom
Zingen door de voorzangers

Psalm 119 vers 9 en 86

9. Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

8. Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Stil gebed en Votum en Groet
Zingen door de voorzangers

ELB 122 vers 1, 2 en 4

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Gebed (Jeltsje)
Verhaal (Jeltsje)
Zingen door de voorzangers

Projectlied 4 april: Jezus is nieuw leven

Aan het kruis is Hij gestorven,
na drie dagen opgestaan.
Levend staat Hij in ons midden:
Hoor, Hij noemt je bij je naam!

In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.

Heel de wereld moet het weten:
Jezus, Hij is opgestaan.
Ook aan jou geeft Hij het leven:
Hoor, Hij noemt je bij je naam!
Schriftlezing

Johannes 20 vers 1 tot en met 25 (HSV)

1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de
steen van het graf weggenomen was. 2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die
Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd
hebben. 3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 4 En die twee liepen samen, maar de
andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En toen hij vooroverboog, zag hij de
doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de
doeken liggen. 7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold,
op een andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het
en geloofde. 9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen weer naar
huis. 11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf, 12 en zij zag twee
engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus
gelegen had; 13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen
hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. 14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag
Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. 15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat
het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik
zal Hem weghalen. 16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. 17
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Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg
tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God. 18 Maria Magdalena ging en berichtte de
discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.
19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit
vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit
gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan
zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij
op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem
toerekent, blijven ze hem toegerekend. 24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar
kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn
handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in
Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.

Zingen

door de voorzangers

ELB 132 vers 1 en 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Ziet hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere; Christus overwint.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer

Preek
Muziek “An Easter Hallelujah” https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI
Gebed
Zingen door de voorzangers

gezang 477 vers 1 en 2

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Zegen
Collecte
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