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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

            Wirdum Fr e.o. 
 Donderdag, 25 mei 2017 - Hemelvaartsdag 

dautraapjen en ochtendgebed 
 

Half acht ‘s ochtends - dautraapjen 
Onder een strakblauwe hemel verzamelen 25 

vroege vogels 
zich bij de 
Fikarij, begerig 
de geur van 
pas gezette 
koffie 
opsnuivend. 
Die koffie is 
echter niet 
voor nu maar 

voor onderweg. Na de verwelkoming door  
Truus Sterrenburg geeft ze een korte tekst 

mee. 
Onderweg 
kunnen we 
daar in stilte 
over 
nadenken. Het 
zijn bekende 
woorden van 
Jezus: “Ga op 
weg, wees niet 

bang, wees dienstbaar”. Woorden die in 2013 
centraal stonden  tijdens de 
Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Om 
half acht gaan we op pad.   
 
 

 
Bij de kerk in 
Swichum is een 
korte stop. Elske 
Roorda vraag 
naar reacties op 
de meegegeven 
tekst. Het blijkt 
dat die wel iets 
heeft 

losgemaakt. Met 
name de 
woorden “wees 
niet bang” 
hebben bij velen 
de gedachten 
bepaald bij de 
recente 
gebeurtenissen 
in het Engelse 
Manchester, waar een bomaanslag het leven van 
minstens 20 overwegend jongere mensen heeft 
gekost met daarnaast tientallen  gewonden. 
Hoewel dat geweld vanmorgen heel ver weg lijkt 
is het vertrouwen toch wel iets aangetast.   
 
De volgende 
stop is bij de 
oude 
begraafplaats 
van de 
Eysinga’s aan 
de Loodyk. 
Onderweg 
wordt genoten 
van vers 
gemaaid gras, bloemen in de bermen, koeien in 
de wei, vogelleven om ons heen. Bij het 
bruggetje bij de familie Van der Meulen legt 
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fotograaf Minne Hoekstra de hele ploeg 
dautrappers vast op de gevoelige plaat.  

Even later komen 
we aan bij onze 
pleisterplaats, de 
plek waar vroeger 
Juwsma-state heeft 
gestaan – nu de 
begraafplaats van 
de Eysinga’s. Een 

prachtige plaats om 
even te vertoeven. 
De diakenen staan 
klaar met koffie en 
broodjes. 
Vervolgens 
hervatten we de 
tocht, terug naar 
Wirdum.  
 
We zijn mooi op tijd 
terug voor het 
ochtendgebed in de 
intieme ruimte van 
de kapel van de 
Sint Martinuskerk 

en voegen 
ons bij de 
andere 
bezoekers  
 

 

Half tien - ochtendgebed 
Elske Roorda 
verwelkomt 
iedereen en deelt 
mee, dat de 
bloemen 
vanmorgen als 
groet van onze 
gemeente gaan 
naar Jinke en 
Bertus Kuperus 
in de George 
Emersonstrjitte. 
Gezongen worden 
de eerste drie 
verzen van lied 
93: “De Hear is 
kening, hearlik is 
syn macht”.   
 
Bemoediging en 
groet 
Na de bemoeding en groet en een korte 
jubeltekst zingen we vers 4 van lied 93. 
 
Verhalen 
Truus Sterrenburg 
bidt het gebed bij 
de opening van 
de Bijbel.  
De 1e lezing is uit 
Efeziërs 1: 17-23 
(Bijbel in gewone 
taal) 
Aansluitend 
zinden we lied 661, alle verzen: 

Fier no dat Kristus opfearn is, halleluja 
Hy dy’t us Hear en kening is, halleluja! 

De 2e lezing komt uit uit de Fryske Bibel: Matteüs 
28: 16 t/m 20. 
 
Meditatie 
Voor ons lijkt het zo vanzelfsprekend, dat Jezus’ 
discipelen hem aanbaden, maar sommigen 
twijfelden aan hem. In hun laatste gesprek geeft 
Jezus hen zijn laatste opdracht voor de wereld 
mee, zijn boodschap van redding en behoud. De 
leerlingen hoeven die boodschap niet op eigen 
kracht uit te dragen. Jezus zegt: “Ik ben met u”. 
Jezus vraagt ook ons om zijn getuigen te zijn. 
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Maar ook in ons roert zich gauw eens twijfel: 
wat verlangt Jezus nu eigenlijk van mij?  
“Ja, maar dat kan ik niet, dat is niets voor mij”. 
Willen we Jezus dienen dan zullen Hem toch 
moeten gehoorzamen. Zijn  boodschap geldt 
ook voor ons: “Je hoeft het niet op eigen kracht 
te doen, ik ben met jou.” We hoeven niet bang 
te zijn. Laten we getuigen van Hem zijn in ons 
gezin, in de kerk en in de samenleving. 

 
Na een 
korte stilte 
en piano-
klanken 
zingen we 
lied 663, 
vers 2: “Al 
is Hij opge-

nomen, 
houd in 
herin-
nering, dat 
Hij terug 
zal komen, 
zoals Hij 
van ons 
ging.”  
 
Collecten (1) diaconie,(2) Kerkelijk werk. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader. 
Slotlied”: 686: 1 en 2: De Geest des heren heeft 
een nieuw begin gemaakt. 

Gesterkt met de zegen van God gaan we de 
wereld weer in.   
 
 

Medewerkers 
Ouderlingen: Truus Sterrenburg en Elske Roorda 
diakenen: Alie Kalsbeek enTjitske Visser,  
pianiste:   Klaske Deinum 
bloemen:  Neeltje hellinga 
koster: Drees Visser 

 
 


