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                       PROTESTANTSE GEMEENTE  

                          Wirdum e.o. 07 April 2019 

5e zondag van de 40dagentijd 

                                            
Dienst van de voorbereiding 
Om 9.15 uur luiden de kerkklokken om ons op 
te roepen naar de kerk te komen op deze vijfde 
dag van de 40dagentijd. 
Bij de deur worden we verwelkomd door de 
diakenen en kunnen de gaven voor de 
voedselbank weer in de desbetreffende mand 

gedaan worden.   
Als de dienst begint 
heet ouderling van 
dienst Corrie Brouwer 
ons welkom. 
 
 
Als intochtslied zingen 
we lied 283: 1,3 en 5: 

“In de veelheid van geluiden 
In het stormen van de tijd” 

Na bemoediging 
en groet volgt stil 
gebed, waarna 
Ds. Slik ons 
voorgaat in het  
drempelgebed.   
 
Nu volgt er een 

uitleg bij  de bloemschikking. 
De wijngaard wordt gesymboliseerd door de 
blauwe druifjes. De scherpte van de zwaarden  

van de pachters van 
de wijngaard  door 
de scherpe randen 
van de sanseveria.   
 
Na deze uitleg 
zingen we lied 43: 3 
en 4: 
“O, God, kom mijn geding beslechten 
Verlos mij van wie U versmaadt.” 
Na het gebed voor de nood van de wereld zingen 
we lied 281: 1,2,4 en 5: 
“Wij zoeken hier Uw aangezicht 
God, houdt Uw oog op ons gericht; 
Ky-ri-e-e-lei-son” 
  
Dienst van het woord. 
Ds. Slik gaat ons nu voor in gebed bij de opening 
van het Woord. 
Dan volgt de eerst schriftlezing uit Jesaja 58: 7-
10. Dit wordt gelezen uit de friese Bijbel. 
“Moat it net sà wêze: it brea parte mei wa’t 
honger hat, earme swalkers 
yn’e hûs nimme, en klean 
jaan wa’st neaken omrinnen 
sjochst” 
Hierna zingen we lied 86: 4 
en 5 ook in het fries. 
“Wol Jo wil en wei my leare 
‘k Sil dan ta Jo trou my 
keare” 
 
De tweede lezing is uit Lucas 20: 9-19 
Dit is de gelijkenis van de man die een wijngaard 
aanlegde en hem verpachtte aan wijnbouwers. 
We zingen lied 825: 3,4,7 en 8” 
“Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven” 
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Preek 
In vroeger jaren kon pastorieland niet zonder 
toestemming van de dominee worden verkocht. 
De pachters kwamen bij de dominee, moesten 
blijven staan, en het geld op tafel leggen. Er 
was nooit een bedankje of een bemoedigend 
woord. Een gemiste kans. Het nodigde nooit  uit 
om over je moeilijkheden te praten. 
In de gelijkenis ging het anders. De pachters 
wilden geen pacht betalen. Dit liep uit in dood 
en verderf. Jezus vertelt geen lief verhaal. Het 
was een tijd van veel geweld onder het bewind 
van de Romeinen. Ze willen van Jezus af. Hij 
heeft veel te veel invloed. De hogepriester is 
bang dat zijn positie gevaar loopt. Ze hebben 
heel goed in de gaten dat Jezus hen bedoelt 
met de pachters.  Ze vertrouwen niet op God 
maar op zichzelf.  
Is Hij wel bevoegd? Zo niet, dan kan Hij 
gestenigd worden. Jezus vraagt hen of de dood 
van Johannes de Doper een opdracht van God 
was of van de mensen. Daar hebben ze geen 
weerwoord op. Dan vertelt Jezus deze 
gelijkenis. Israël is als een wijngaard die door 

God wordt aangelegd. En 
God verwacht 
rechtsverwachting en een 
goed bestuur. Maar het 
wordt rechtsverkrachting.  
Hoe is dat bij ons? 
Verwachting of 

verkrachting? Israël luistert niet naar de 
profeten die God stuurt en als Zijn Zoon naar 
de aarde komt, wordt Hij vermoord. 
Jezus zegt dat zijn spreken van God komt. Als 
ze Jezus hadden aanvaard was het koninkrijk 
van God al begonnen. Ze kregen de kans op 
een geheel nieuw begin. 
Willen wij, net als de mensen toen, wel zijn 
wonderen zien, maar als het er op aankomt, er 
niet voor staan en weglopen? 
We verwachten wel hulp van God, en volledige 
liefde, maar willen we dat ook teruggeven? 
God hoopt op onze liefde en liefde voor de 
medemens. 
Wie op Hem bouwt zal nooit teleurgesteld 
worden. 
Jezus maakt de wereld heel, onze schuld wordt 
vergeven. Dat is de boodschap van Pasen. 
Amen. 

 
Na een moment van stilte en muziek zingen we 
lied 578: 1,2,4 en 6: 
“O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
Waaraan de prins der glorie stierf” 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
mevr. v.d. Heide -
Dootjes.  
 
De 1e collecte is voor kerk in 
actie-Rwanda 
De 2e collecte is voor kerkelijk 
werk. 
Paulien Meijers geeft een korte 
toelichting over de eerste 
collecte.   
 
Dankgebed-voorbeden- en stil gebed 
We sluiten de gebeden en het stil gebed af met 
het gezamenlijk bidden van het Onze vader. 
Hierna zingen we als slotlied lied 575: 2 en 6 in 
het fries” 
“Alles hawwe Jo ferdroegen 
Jo, Gods iennigst-berne Soan” 
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Heenzending en zegen 
 
Ook nu mogen 
we de zegen 
ontvangen en dit 
beantwoorden we 
met een drie keer 
gezongen Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
We worden allemaal uitgenodigd om met elkaar 
koffie te drinken. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da Y. Slik uit Balk 
Ouderling:  Corrie Brouwer 
Diakenen:  Tjitske Cnossen, Nieske Span 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janny Veenstra 
Beamer:  Steven Feenstra  
Bloemen: comm. Liturgisch bloemschikken 
Tekst: HM         Foto: ROB 


