
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

19 april 2009  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 19 april 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
In het drempelgebed belijden we God onze  
persoonlijke schuld en de schuld van de wereld. 
Ons gebed wordt afgesloten met het in 
wisselzang van predikant en gemeente 
gezongen: “Kyrië Eleison”. 
 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 26: 1-13 
2e lezing:Johannes 20: 19-31 
 
Preek:  
Het gaat in deze preek over Bijbelse vrede en 

ongeloof. 
Op de 
avond van 
de dag 
van de 
opstanding 
van Jezus 
waren de 
leerlingen 
bij elkaar. 
Ze hadden 

de deuren gesloten. Ze zijn in verwarring. Op 
een gegeven moment is Jezus in hun midden. 
Hij is aanwezig, de vraag is of dat lichamelijk 
was. Maar Jezus was aanwezig in de harten 
van zijn leerlingen en daar is groei van de 
innerlijke vrede in Jezus. Eén van de twaalf 
leerlingen is er niet, Thomas Didymos. Thomas 
betekent tweeling, in de betekenis van 
tweeledig. Didymos is Grieks voor twee. 
Mensen hebben vaak twee kanten. Thomas 
nodigt ons als het ware uit om naar ons zelf te 
kijken. Jezus brengt vrede in de harten van 
mensen. Behalve dat Thomas “tweeling” is, 
twijfelt hij. En toch is hij in zijn twijfel, één van 
de twaalf. Dat wil zeggen, dat de twijfel er mag 
zijn. Johannes schrijft aan de kleingemeente.  

 
Omdat ons geloof zo vaak wordt overwoekerd 
door twijfel, wordt ons het verhaal voorgehouden 
van Thomas. Maria de Groot, dichteres uit 
Woudsend, schrijft ergens dat zij aan veel dingen 
twijfelt, maar nooit heeft getwijfeld aan de liefde 
van God. Door de ontmoeting met Jezus komt 
Thomas voorbij Didimus, de dubbelhartigheid. 
“Thomas, geef je ongeloof op en geloof, want er 
is vrede voor jullie”. 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconaat 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden besloten met het 
gezamenlijke bidden van het Onze Vader. 
  
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar de familie  
 Hoekstra aan de 
Loodyk. 
Het bloemstuk was 
gemaakt door  
Griet Kielstra 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. S. Ypma, Scharnegoutum 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne de Haan 
Diakenen: Auke Wiersma en Frieda 

Wijbrandi 
 


