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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
                              zondag, 23 maart 2014 
 
Welkom 

Op deze 
zonovergoten 
morgen – de 3e 
zondag in de 40 
dagentijd - heet 
ouderling Corry 
Brouwer de 
aanwezigen 
welkom.  

Het openingslied is lied 25, de verzen 7 en 9: 
“God, de Helper út de neden, 
as in freon is Hy net fier. 
Rykdom fan ferburgenheden 
wurdt de sielen iepenbier” enz.  

 

Bemoedigjen, stil gebed en drompelgebed 
Oan it begjin fan dizze tsjinst sprekke wy ús 
ferwachting út mei de wurden:  
      v: Us helper is de Hear 

a: dy ’t himel en earde makke hat 
f: dy ’t ivich trou bliuwt 
A: dy’t it ljocht is yn de nacht. 

 
Na het stil gebed en het drempelgebed zingen 
we het projectlied voor deze veertigdagentijd: 
“De stilte is uw huis”. 
 
Bloemschikking van vandaag 
Het thema van deze dienst is: “gewelddadige 
stilte”. Uitgebeeld zijn elementen uit de 
schriftlezingen van vanmorgen, namelijk de 
gelijkenis over de onrechtvaardige –  

 
gewelddadige - pachters van de wijngaard. En 
van het verhaal van Jezus over de afgekeurde 
steen die tot hoeksteen wordt. De hoeksteen ligt 
In de poort van de schikking.   
 
Het gedicht erbij luidt:  

hebben 
steeds meer hebben 
niets ontziend 
gewelddadig  
 
onopvallend 
is daar 
de hoeksteen 
dragend 
sterk 
stil 
 
trouwe God 
overkom ons 
met  
Uw stille kracht 

 
Dienst van het Woord 
1e: Psalm 118: 13-23. Ter 
toelichting: een groep pelgrims 
is op weg naar de tempel in 
Jeruzalem. Een van hen looft 
God met de woorden uit deze 
psalm.  
Aansluitend wordt psalm 118a 
gezonden, ds. Wiebrig de Boer 
zingt de lofzang, de gemeente het refrein.  
 
De 2e schriftlezing komt uit: Matt. 21: 33-46 
 
Preek 
De relatie tussen de bloemschikking en de 
schriftlezingen wordt nader uitgesponnen. De 
psalm bevat de uitnodiging om de ogen te richten 
op God. Onze ogen vliegen echter soms alle 
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kanten op, zijn soms gericht op 
kwaad en geweld, net als bij de 
pachters in de wijngaard. Ons 
wordt in deze periode gevraagd om 
in de stilte God te zoeken. God wil 
ons in de ruimte zetten,   bevrijden 

uit netten van angst, pijn en zorg. Het is daarom 
zaak om alert te zijn. Bijvoorbeeld 
bij de oproep in de afgelopen week 
van politicus Geert Wilders die 
minder Marokkanen in ons land wil 
en daarbij hartstochtelijk wordt 

toegejuicht. Het zijn woorden, die haat zaaien. 
Ze staan haaks op de woorden uit 
psalm 81. Stilte kan ertoe bijdragen 
dat wij ons richten op God. Dat 
Gods Naam de hoeksteen mag 
blijven van ons leven. 

 
Na stilte en orgelmuziek zingen we lied 544: 
“Christus naar wie wij heten”. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw A. van 
der Woude aan de 
Swichumerdyk. 
 
Gemeenteavond 
en middag PKN-
UVV 
Komende woensdag is er gemeenteavond, 
donderdagmiddag de laatste seniorenmiddag 
van de werkgroep PKN-UVV. 
 

Collecten 
1e collecte: binnenlands diaconaat 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
In de gebeden wordt stilgestaan bij de nood ver 
weg en dichtbij. Tussen de gebeden door zingt 
de gemeente: 
 “Houd mij in leven, weest Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.”   
 
Slotlied en zegen 
Aan het slot zingen we lied 213, de verzen 1,3 
en 5: “Morgenglans der eeuwigheid”. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wij gaan naar huis met de 
zegen van God. De zegenbede 
wordt beantwoord met het 
zingen van: “Amen, amen, 
amen”. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de 

Boer-Romkema 
Organist:       Klaske Deinum 
Koster:           Klaas Krol 
Ouderlingen: Corry Brouwer en Arie Dol 
Diakenen:      Janny Pimmelaar en 

HinkeMeindersma 
Bloemen:        Tryxt Lindeboom 

 
 


