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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 17 maart 2013 

5e zondag van de 40-dagentijd 
 

Welkom 
Ouderling van 
dienst Simon 
Turkstra heet ons 
van harte welkom. 
Hierna zingen wij 
het welkomstlied 

Lied 381 vers 1 – 5, ‘Het nieuwe daglicht staat 
ons borg …’ 

Votum en 
groet. 
Na het 
drempelgebed 
zingen wij Lied 
473 vers 1 – 4, 
‘Vernieuw Gij 
mij o eeuwig 
licht …’ 

 
Thema: NIEUW LEVEN 
In deze 40 dagentijd trekken wij als het ware 
door de woestijn om tot inzicht te komen en tot 
onszelf te komen ... Dit brengt ons tot Jezus. 
De 5e zondag van de 40 dagentijd is zondag 
Judica; Deze naam is ontleend aan de 
beginwoorden van psalm 43:  “Verschaf mij 
recht, o God, vecht voor mijn zaak”. 

 
Dienst van de voorbereiding 
De gebeden beantwoorden we met, Heer 
ontferm U.  

Het Bijbels citaat komt 
deze keer van   Germen 
ten Cate. Hij is één van de 
leider van de jeugdgroep.  
Dit is een soort catechese. 
Afgelopen week hebben 
ze de 10 geboden van 
Mozes behandeld.  De 

joden noemen dit ook wel de 10 woorden. Deze 

woorden bepalen ons weer wie we zijn ten 
opzicht van God en de naaste. Maar Jezus leert 
ons dat de liefde het belangrijkste is. Dat is de 
vervulling van de wet. 
 

Dienst van de schriften 
NT lezing: Markus 4 vers 1 – 10, De gelijkenis 
van het koninkrijk van God. 
Zingen, Lied 223 vers 1, 2, 3, 6 en 7, “De aarde 
is vervuld met goedertierenheid …” 
 
Preek: 
Gemeente van Here Jezus 
Christus,  
Een lange stoet van mensen 
liep door de weilanden bij 
Jorwerd vanuit Nijkleaster en 
weer terug. Ik was hierbij en 
vond dit bijzonder. Steeds meer mensen 
verlangen om te wandelen om zo op weg te gaan 
naar Pasen. Van hier naar daar. Tijdens het 
wandelen vinden we iets van het natuurlijke 
levensritme terug. Tijdens het wandelen 
gehoorzamen we aan het ritme van onze adem 
en de hartslag in onze aderen. Wandelen brengt 
lichaam en geest in evenwicht. Wandelen is 
belangrijk, maar zonder doel word je het pad 
bijster. Meditatief wandelen - zoals in Jorwerd - 
moet je leren. Laat je verrassen. In die geest 
wandelde Paulus van Jeruzalem naar Rome. En 
zoals het lied van Johannes de Heer zegt: “Ik 
wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn 
dieb-re stem, en niets kan mij van Jezus scheiden, 

sinds ik wandel in het licht met Hem!” Paulus 
gebruikt wandelen als beeld. Wandel in het 
geloof, niet in het weten. Niet in kennis maar in 
vertrouwen. Het Griekse woord voor wandelen is 
periparteum = rondgaan. Dit is een soort 
wandelen zoals je in de supermarkt of op de 
markt doet. Langs de schappen van het 
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evangelie lopen en de schatten van het 
geloof aanschouwen. Vandaag lopen 
we langs de akker van ons leven waar 
de zaaier zijn schat heeft gezaaid. 
Jezus wijst ons de richting van het 
koninkrijk van God. Dit zijn kleine 
verhaaltjes die richtingwijzers zijn. Het 
woord wordt gezaaid, wij zijn de aarde, 
zoals het leven is. Bid, werk, heb lief. 
Deze gelijkenis vraagt geduld van ons. 
Waar nu steeds meer kan, zit geduld ons 
steeds minder in het bloed. In deze veertig 
dagen voor Pasen kunnen we tot rust komen. 
Dat voorkomt dat we ten prooi vallen aan het 
steeds meer onrust. De mens zaait, wij slapen 
en worden wakker. En intussen kiemt het zaad. 
Wij willen van belang zijn. Maar over de 
wezenlijke dingen hebben we niet zoveel te 
zeggen. Het hangt niet van ons af.  
Dit geld ook voor Gods woord. Onze bijdrage is 
van belang maar niet doorslaggevend. Tussen 
zaaien en groeien ontstaat een proces dat zich 
aan onze ogen onttrekt, dit is van God. In deze 
veertigdagentijd kunnen wij ons oefenen om los 
te laten. Zoals Germen zei: loslaten wat ons 
elke dag neerdrukt. We mogen twee dingen 
doen: zaaien en oogsten. Christus zaait, dus 
leef je leven met hem. In de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 
 
Stilte en orgelspel. 
 
Wij zingen lied 466 vers 1 – 3:  
1. Wij leven van verwondering en uit een diep 
vermoeden, dat in en om ons leven heen een hand ons 
wil behoeden, dat er een hart is dat ons draagt, dat er 
een stem is die ons vraagt, dat God ons leidt ten goede.  
 
2.Wij leven dwars door vragen heen, met tere 
zekerheden, dat ondanks voor- en tegenspraak, hier 
kwetsbaar wordt beleden, dat er een hand is die ons 
draagt, dat er een stem is die ons vraagt, dat God deelt 
in ons heden. 
 
3. Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten 
weet dat een hand ons leven draagt, dat er een stem is 
die ons vraagt, die ons een God wil heten. 

 

Dienst van het Delen 
Mededelingen 
1e Collecte: werelddiaconaat 
2e Collecte: kerkelijk werk 

Bloemen  
Woorden bij de liturgische 
bloemschikking: Behoed ons voor 
de doodlopende 
weg, voor de 
dubbele tong die 
roddel en laster 
zaait.  
Leer ons onze tong 
te bedwingen en 

open en ontvankelijk zijn voor de 
weg, die ieder mens tot zijn recht 
laat komen. De bloemen gingen 
naar Willem Grovestijn.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Geza-
menlijk 
bidden 
wij het 
Onze 
Vader 
  
 
 
 
 

Slotlied SOW 8 
vers 1 - 3, “De 
steppe zal 
bloeien …” 
waarna we 
heengezonden 
worden met de 
Zegen van de 
Heer.  

Medewerkers 
Voorganger:   ds. A. Buizer-Tchiengang     
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:     Wiebe Brouwer 
Ouderlingen.  Simon Turkstra en Dick Wijbenga 
Diakenen:  Janny Pimmelaar en Tjitske Cnossen 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 


