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                  Zondag 4 april 2021 
Bij deze dienst 
Het is vandaag Pasen. Voor het tweede jaar op rij in coronatijd. De Paasdienst vanuit de Grote Kerk zal daarom online te zien zijn. 
Het is niet anders. We missen het samenkomen in Gods huis, de ontmoeting met elkaar en met name ook het samen zingen van 
Psalmen en gezangen. Laten we hopen dat het toch een mooi Paasfeest mag worden. Ook in de huiskamer. Waar twee of drie… 
De Heer wil en zal de levende in ons midden zijn. We horen het Paasevangelie naar de vertelling van Johannes 20, over Maria van 
Magdala. Die ons voorging en tot geloof kwam – zij mocht Jezus als eerste en als kroongetuige als de Levende ontmoeten. 
Vanmorgen is de laatste liturgische bloemschikking en sluiten we het project met de kinderen af. Het slotlied zet de toon voor de 
verdere Paastijd vanaf vandaag, met het U zij de glorie, Opgestane Heer! 
 
Zondag 4 april / Paasmorgen / 09.30 uur Grote Kerk  is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden 
Voorganger:   ds. Teunard van der Linden 
Ouderling van dienst:  Rintse Twijnstra ; Lector : Hillie Riemersma ; Organist : Otto Roelofsen 
Voorzanger :   Harmen Bloemhof ;  Vleugel : Trudy Baard 
Schriftlezing :  Johannes 20 : 1-10  / Johannes 20 : 11-18 
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen 
De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. 
Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.  
Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum onder v.v. schaalcollecte.  
De diaconie collecte is dit weekend bestemd voor kansarme jongeren in Zuid Afrika. 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. 
De helft van hen maakt de middelbareschooltijd niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar zijn werkloos. Samen met 
christelijke partners helpt kerk in actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. De krijgen 
huiswerkbegeleiding en worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbalonderwijs en hulp bij het verwerken 
van trauma”s. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren hulp. U kunt dit werk steunen door uw gift over te maken 
op het rek.nr van de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum NL79RABO0325560315 o.v.v. Zuid Afrika. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen uit de dienst van 4 april gaan als een groet en ter bemoediging naar 
Mevr. Hansma-Westra. Mevr. Hansma is weer thuis na een ziekenhuisopname, en naar 
Mevr. J. Mollema-Tamminga. Mw. Mollema is herstellende van een operatie aan haar voet. 
 
Bloemschikking op Stille Zaterdag en Paasmorgen: 
Uitleg Stille Zaterdag : het 7e couplet uit het gedicht van Menno van der Beek 
En toen we later weer iets van hem hoorden  / Toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 
Wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 
Tekst voor de viering : Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken. Hij heeft een plek 
gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in 
de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf. 
 
Uitleg Paasmorgen : Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben  1 Johannes  4 vers 21 
In de traditie van de kerk zijn de zeven daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een 
titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om 
draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander  een beroep op je doet met zijn honger, 
dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed 
de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en 
gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou. 
Bij de schikking: Wie God liefheeft het ook de ander lief. Het hart is gevuld met bloemen. De stammen en stenen zijn verdwenen.  
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 
Tekst bij de schikking : 
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen 
we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zeven werken ten 
uitvoer brengen. Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meeleven: 
In het ziekenhuis in Leeuwarden verblijven momenteel dhr. Jan Bakker (vanaf dinsdag a.s. naar Nij Bettanië in Tzummarum),  
dhr. Hendrik Hiemstra en dhr. Alex Zuidema, alle drie na een operatie.  
Wij leven verder mee met organist Dick Huurman. 
Mw. Truus de Boer volgt een programma van chemokuren en hoort eind deze maand meer hoe het ervoor staat. Mw. Atsje de Boer 
heeft afgelopen week opnieuw in het MCL gelegen en is sinds afgelopen vrijdag weer thuis.  
 
Meditatie   ‘Vrouw, waarom ween je?’ Joh. 20:15 
In het hart van het Paasevangelie klinkt een vraag. Tot twee keer toe. Eerst uit de mond van de twee engelen, die positie hebben 
genomen in het graf, waarin Jezus gelegd was. Eén aan de hoofdzijde en één aan het voeteneinde. Twee cherubs, zoals die ook 
stonden op de ark van het verbond. Jezus stelt precies dezelfde vraag als de twee engelen aan Maria, enkele verzen verderop: 
Vrouw, waarom ween je? Vragen helpen ons dichter bij onszelf te komen. Goede vragen, die onze gedachten helpen ordenen. 
Soms is de vraag belangrijker dan het antwoord. Soms ligt het antwoord in de vraag besloten. Laten wij elkaar vragen blijven 
stellen, uit hartelijke belangstelling en om elkaar te helpen. De vraag van Jezus aan Maria wordt gevolgd door een tweede vraag: 
Wie zoek je? Maria is niet in staat de vragensteller te herkennen. Een waas van verdriet houdt haar omvangen. Zij ziet als door een 
beslagen ruit en meent met de tuinman van doen te hebben, overtuigd dat er grafschennis plaats heeft gevonden in de stille uren 
van de sabbatdag tussen Jezus kruisiging en opstanding.  
Dan noemt Jezus, de Goede Herder, haar bij haar naam: Maria! Dat helpt. Dat doet de mist in haar hart en geest opklaren. 
Terstond. Ineens ziet zij dat het Jezus is. ‘Rabboeni, lieve Meester!’ Tomas overkomt in hetzelfde hoofdstuk dezelfde ervaring. Ook 
hij komt tot geloof met de woorden ‘Mijn Here en mijn God!’. Ja, de paasverhalen getuigen van ontwakend geloof in antwoord op 
Jezus’ verrijzenis. Ontwakend geloof en ontluikende vreugde.  
Wij mogen met Hem en door Hem opstaan tot een nieuw leven. ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!’ 
Geen leven in het wilde weg, richtingloos, tot de dood er (alsnog) op volgt, maar ‘een leven tot zijn dienst bereid, een leven in zijn 
heerlijkheid’. In de hof van Arimathea, waar Jezus Maria ontmoet, mogen we denken aan de tuin van Eden.  
opstandingAan de schepping die herschapen wordt tot een nieuwe schepping, waarin God zijn zal alles in allen.  
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,   2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
die galmt door gans' Jeruzalem;     Hij overwon, die sterke Held. 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:    Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
de Zoon van God is opgestaan!     want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,    4. Want nu de Heer is opgestaan, 
want alles, alles is voldaan;     nu vangt het nieuwe leven aan, 
wie in geloof op Jezus ziet, die vreest     een leven door zijn dood bereid, 
voor dood en helle niet.      een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Informatie van de kerkenraad: 
De Interkerkelijke begraafplaatsdienst op 1e Paasdag gaat wegens de huidige omstandigheden niet door. 
 
Gemeenteleven tijdens de lockdown: 
De kerkenraad heeft (op aangeven van het landelijk en provinciaal overleg) opnieuw moeten besluiten ook in de maand april alle 
kerkdiensten online te houden en de activiteiten van het winterprogramma, zoals omschreven in het boekje ‘Kompas”, te schrappen. 
Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of 
ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand). 

 
GereformeerdeKerken.info: er zijn nu drie delen van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Harlingen. 
Zie voor meer info Getijdenstroom nr. 04. De betreffende link staat ook op onze website www.pg-harlingen.nl 
De directe link naar het verhaal is : https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/    
 

 

 

 Mede namens de kerkenraad wens ik  

  u/jullie allen goede Paasdagen.  

  
   Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel, scriba 
 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/

