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                              PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 30 april – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze zonovergoten zondagmorgen spoeden 

de 
bezoekers 
zich van alle 
kanten naar 
de Sint 
Martinus-
kerk. Onze 
oud-

predikante ds. Francien van Keulen gaat voor, 
voor verschillende mensen een extra reden om 
de eredienst vanmorgen bij te wonen. 
Ouderling van dienst Alie Bouma heet ieder 
welkom. Ons openingslied 632: “Dit is de dag 
die de Heer heeft gemaakt en gegeven” klinkt 
als een ode aan deze prachtige voorjaars-
ochtend. 
 

Na votum, groet en 
drempelgebed 
volgt lied 33: “Kom 
nu met zang en 
roer de snaren.” 
Dan volgt het 
drempelgebed, dat 
wordt beantwoord 
met het 
majestueuze 

glorialied: “U zij de glorie, opgestane Heer. “ 
 
 

Bijbelverhalen 
Tussen Pasen en Pinksteren zitten 50 dagen. 
Een periode die we nodig hebben om de 
betekenis van de opstanding tot ons door te laten 
dringen. Een tijd van bezinning dus. Pasen en 
Pinksteren zijn aan elkaar gekoppeld, dat komt 
ook tot uiting in lied 686: “De Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt” - met name in 
het derde vers. 
 
De 1e lezing komt uit Marcus16, de verzen 6 en 
7. De 2e lezing is uit Petrus 1, de eerste negen 
verzen. 
 
Preek 

Damocles werkte in dienst 
van een koning, op wie hij 
zeer  jaloers op was. Hij 
benijdde de koning om zijn 
macht en rijkdom en wilde heel graag één dag in 
de schoenen van de koning staan. Dat gebeurde. 
Hij zat één dag op de troon en kon zich tegoed 
doen aan alle rijkdommen die bij de heerschappij 
kwamen kijken. Toen kwam hij erachter dat er 
boven hem een zwaard met een paardenhaar 
aan het plafond hing. Daardoor kon het elk 
moment naar beneden, op het hoofd van 
Damocles, vallen. Waar hij ook naar toe ging, het 
zwaard bleef boven zijn hoofd zweven. W.F. 
Hermans schreef een psychologische 
oorlogsroman waarin de spanning voortdurend 
aanwezig is, met als titel: “De donkere kamer van 
Damocles”. De titel is afgeleid van de uitdrukking 
het zwaard van Damocles. Je zou ons leven 
kunnen vergelijken met een donkere kamer. 
Vaak is het gevuld met angst, pijn, zorg en 
verdriet om dingen die ons overkomen of om ons 
heen gebeuren: “In wat voor wereld leven we?” 
En nu hebben we de opstanding van de Heer. 
Daarmee is een gat geslagen in de muur van die 
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donkere kamer, er schijnt licht naar binnen. Het 
licht van de hoop. In Marcus lezen we dat tegen 
de vrouwen bij het graf van Jezus werd gezegd: 
“Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 
zullen jullie hem zien.”  Speciaal wordt Petrus 
hier genoemd, nota bene de man die Jezus tot 
driemaal verloochende. Ook voor hem 
verscheen dat licht van hoop in zijn donkere 
kamer.  

Na de stilte en orgelmuziek zingen we lied 643 
in wisselzang: “Zing nu de Heer! Hij zag ons 
aan.” 
 

Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van 
onze gemeente 
naar de familie 
Jogchum van der 
Woude aan de 
Legedyk. 
 

Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie (2) 
en onderhoud gebouwen. 
 
Gebeden 
Wij bidden onze dank- en voorbeden die 
worden afgesloten met het gezamenlijke Us 
Heit. 
 

 Slotlied en zegen 
 Ter afsluiting zingen we 3 verzen van lied 657: 
“Zolang wij ademhalen”. Aan het slot van de 
dienst krijgen we  Gods zegen mee.  

          
Naar aanleiding 
van de verjaardag 
van koning Willem 
Alexander wordt 
het Wilhelmus 
gezongen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Francien van Keulen   

 Organist:       Albert Minnema                    

 Ouderling:           Alie Bouma  
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed, Tjitske Visser 

 Bloemen: Gina Turkstra 
 Koster:        Folkert Jongbloed 
AD 


