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                           PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                  Wirdum e.o. 18 maart 2018  

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Het is de 5e zondag van de 40dagentijd. In de 
snijdende kou komen we bij elkaar in de St. 

Martinuskerk. 
We worden door ouderling 
van dienst Elske Posthuma 
welkom geheten.   
Ds. Wiebenga uit Sneek 
gaat deze dienst voor en 
geeft een korte uitleg wat 
de 40dagentijd betekent. 
Het gaat om de dood en 
opstanding van Jezus 
Christus. We kunnen ons er 
op voorbereiden door 
soberder te leven of geld te 
geven voor een goed doel. 
In ieder geval bereiden we 
ons er op voor in de 
zondagse diensten.   
 
We zingen nu met elkaar 
lied 25a: 1 en 2: 

“Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij 

redt”  
Na  bemoediging en groet volgt een stil gebed. 
Met de ds. bidden we samen het 
drempelgebed. Er is veel wat ons angstig en 
onrustig maakt en willen we ons aan van alles 
vasthouden in de hoop op houvast. Maar dat 
zijn vaak schijnzekerheden. We vragen God om 

te leven uit vertrouwen en te weten dat God de 
grond onder onze voeten is. 
Als antwoord zingen we lied 275: 4 en 5: 
“Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe 
onzegbaar ons nabij” 
 
Dienst van de schriften 
Er is een korte uitleg bij het bloemstuk. 
 Met het volgende gedicht:  
“God van hemel en aarde   
In Jezus zien wij 
Wat leven in verbinding 
Met U betekent. 
Uw stem is de stem 
Van hoop van touw 
Over grenzen heen 
In het verborgene 
Voltrekt zich het wonder 
Van nieuw leven 
Onverwacht anders” 
Dan  volgt een gebed bij de opening  
van Gods woord. 
De eerste lezing is uit Jesaja 5: 1-7. Dit 
 is het lied van de wijngaard. 
We zingen lied 80: 4 en 6: “Gij hebt de wijnstok 
uitgegraven” 
 
De tweede lezing is uit Marcus 12: 1-12 
Een man legde een wijngaard 
aan en verpachtte die aan 
wijnbouwers. Zij wilden de 
opbrengst niet delen en 
mishandelden zijn knechten. 
Tenslotte stuurde hij zijn zoon 
en die werd door hen gedood.   
We beantwoorden deze lezing 
met het zingen van lied 536: 
1,2 en 4: 
“Alles wat over ons geschreven is 
Gaat Gij volbrengen in de veertig dagen” 
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Preek 
Jezus vertelt hier het verhaal van de wijngaard. 

Vaak zie je dat de beheerder 
van een zaak er zo mee is 
verweven, dat hij vergeet dat 
de eigenaar ook zijn deel 
moet hebben. Hij voelt zich 
zelf eigenaar.   
Jezus maakt hier een punt 
van omdat Marcus met zijn 
evangelie in de laatste 

periode  van het optreden van Jezus is 
gekomen. Nu nadert het einde. Lang niet door 
iedereen wordt gezien dat Hij de Messias is. Bij 
de intocht in Jeruzalem begint er wel iets te 
dagen. Jezus reinigt de tempel van wisselaars 
en handelaars, maar dat is niet naar de zin van  
de geestelijke leiders. Ze vragen wat Zijn 
bevoegdheid is. En dan volgt de gelijkenis van 
de wijngaard. God heeft zich afgevraagd 
waarom Zijn wijngaard zo’n wildernis is 
geworden. Ze hebben direct door dat Jezus hen 
bedoelt met de beheerders van de wijngaard. 
Ze hebben helemaal geen rekening gehouden 
met de bedoeling van de eigenaar. Ze 
meenden echt dat ze goede beheerders waren. 
Wat is er dan fout gegaan? Hun godsdienst 
staat hen in de weg. Ze hebben alles 
dichtgetimmerd door regels en voorschriften. 
Godsdienst als bedrijf kan de relatie tussen 
God en mensen  in de weg staan. Dat je niet 
meer aanvoelt dat er wel eens een nieuwe tijd 
kan aanbreken. Tradities kunnen in de weg 
staan. Ze bieden zekerheid maar kunnen ook 
alles dichttimmeren. 
 
Bewaren van tradities betekent: er mee werken, 
er mee woekeren en durven te investeren. 
Soms blijkt met al je beste bedoelingen dat je 
geen medewerker bent van God, maar een 
tegenwerker. Tenslotte had God alleen nog Zijn 
Zoon over en dacht dat ze daar wel ontzag voor 
zouden hebben. Dat zette alles op scherp. De 
komst van Jezus is het begin van het einde. Het 
is de laatste troef die God uit handen geeft. Wij 
zitten in de verlenging en aan ons wordt 
gevraagd wat we met Hem doen. Hij is de 
erfgenaam. Staat Hij ons in de weg of erven we 
met Hem mee?  

De dood van de erfgenaam is niet het einde van 
het verhaal, maar een doorgang naar een nieuw 
begin. God bouwt iets op uit de puinhoop die wij 
er van hebben gemaakt. Jezus staat opnieuw 
voor ons en je krijgt Hem niet meer weg. Het 
fundament ligt vast. Petrus zegt: laat je invoegen 
als een levende steen. Laat je meenemen in dit 
nieuwe bestaan. 
 
Na de preek volgt een moment van stilte en 
orgelmuziek. 
 
Dienst van het delen 
Ouderling van dienst Elske Posthuma-Roorda 
geeft een kleine uitleg over de taak van 
ouderling. 
Ze schetst een terugblik 
hoe het vroeger was en hoe 
het ambt nu wordt vervult. 
Hoe mooi het is en wat je er 
zelf voor terugkrijgt. 
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar de 
fam. v.d. Schaaf aan de 
Marwertsterdyk in Wirdum 
 
Diaken Wiebren Jongbloed 
geeft een uitleg bij de 1e 
collecte. Dit gaat over 
huiselijk geweld en 
drankmisbruik in Oeganda. 
Vrouwen kunnen cursussen 
volgen om een betere 
toekomst te krijgen voor 
henzelf en hun gezin. 
1e collecte is voor kerk in 
actie: 5e 40dagencollecte 
2e collecte is voor kerkelijk 
werk 
 
Dankgebed-voorbede-stil 
gebed 
Na de gebeden bidden we gezamenlijk het Onze 
Vader. 
We zingen als slot lied 653: 1,5 en 7 
“U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt” 
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Heenzending en zegen 
 
 
 
We mogen weer naar 
huis gaan met de 
zegen van de Heer en 
beantwoorden dit met 
een gezongen Amen. 
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