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                Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 21 maart 2021 – 09.30 uur 

 

Welkom 
 
Op deze 5de zondag van de 
lijdenstijd opnieuw een dienst, waarin 
bezoekers welkom zijn. Aangenaam 
is het weerzien met onze oud 
voorganger ds. Gerrit de Haan. De 
ouderling van dienst heet ieder 
welkom. Ze kondigt aan het 
openings(luister)lied 838: 1, 3 en 4: 
“O, grote God”.  
 
 

Votum en groet 
Na votum en groet richt de voorganger een 

paar persoonlijke 
woorden tot de 
gemeente. Hij is blij 
om weer zoveel 
vertrouwde 
gezichten te zien  . 
En wat heeft dat ene 

jaar – tien jaar geleden – hem goed gedaan.. 
Ds. De Haan heeft een roerige week achter de 
rug: na 33 jaar heeft hij zijn huis in Oosthem 
verkocht en is nu op zoek naar een andere 
woning. Vandaag opnieuw een mooie 
bloemschikking, dit keer geïnspireerd door de 
oproep van Jezus om de hongerigen voedsel te 
geven. De voorganger geeft een toelichting op 
de schikking.  

Hi erna zingen 
voorganger en ouderling 
lied 315:  1 en 2 :“Wy 
tankje Jo, o God en 
Heare.” 
 

Verhalen 
Gelezen wordt uit Mattheus 25: 14 – 30, het 
bekende verhaal over de heer, die op reis gaat 
en drie dienaren elk een deel van zijn vermogen 
in beheer geeft. Ieder krijgt zoveel als hij aan 
kan. De eerste verdubbelt het bedrag, de tweede 
evenzo maar de derde heeft het 
opgeborgen, zodat het niets 
opbrengt. De heer prijst de twee 
eerste dienaren, maar de derde 
wordt door hem verbannen. 
Gevolgd door luisterlied 912: 1, 3, 
4 en 6: “Laat mijn leven, laat het, 
Heer, toegewijd zijn aan uw eer.”   
 
Preek 
In het bijbelgedeelte van daarnet zien we, dat 
God – want over hem gaat de gelijkenis natuurlijk 
– ons veel toevertrouwt, leven, liefde en ook 
bezit. Wij mogen hem ook best dingen 
voorleggen. Zoals zaken waar we ons zorgen om 
maken: het ouder worden, verdriet over verlies 
van mensen, aftakeling waar mensen op leeftijd 
steeds vaker mee te maken krijgen. De 
voorganger spreekt in plaats van een almachtige 
God, liever over een al-wachtende God. Wachten 
op ons, dat tekent God, hij wacht op wat we aan 
hem voorleggen, als we dat delen gaan we er 
samen doorheen. Net zoals dat met het lijden 
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gebeurt. Wij proberen zo veel als dat kan met 
Christus mee te gaan, opdat Hij 
ook met ons die weg gaat. Het 
verhaal van vanmorgen gaat 
over een overstelpende gulheid 
én vertrouwen van God. En dat 
wordt verteld vlak vóór de 
lijdensgeschiedenis van Jezus. 
Het is een riskant gebaar van 
God. Dat zien we ook aan al die 
regeringsleiders die zichzelf 
grenzeloos verrijken. Soms lijkt 
het of God vertrokken is. 
Misschien wil dit verhaal uit 

Mattheus wel vertellen, dat wij in al die 
schijnbare verlatenheid toch overeind kunnen 
blijven. Want Hij geeft ieder naar zijn of haar 
eigen kracht. We kunnen dat ook omdat we dit 
sámen doen; daarom is de kerk ook zo hard 
nodig, dat we elkaar moed geven.  
We zijn plaatsvervangers van God. Laten we, 
juist als God ver weg lijkt, dat vuurtje brandend 
houden. De onbevangenheid en vertrouwen 
van de heer vindt weerklank bij twee van zijn 
knechten: ze doen als hij. Ze geven zijn gulheid 
en onbevangenheid dóór. De derde knecht doet 
niets met zijn talent, hij begraaft het. Je kunt 
ook zeggen, dat deze mens zichzelf begraaft. 
Het gaat om de houding, die erachter zit. Zijn 
we trouw en oprecht, staan we voor de 
boodschap die we willen overbrengen? God 
maakt ons verantwoordelijk voor zijn schepping, 
daar gaat het om. Leef daarbij vanuit een groot 
vertrouwen en probeer dat uit te stralen. 
 
Na de overdenking is er stilte, gevolgd door een 
orgelmeditatie.. 
 

Bloemen, afscheid gemeenteleden  
De blommen geane hjoed 
as groet fan ús gemeente 
nei Durk en Fokje Tolsma 
yn Wurdum. Oare blommen 
binne der foar Anne en 

Bonnie de Haan. 
Sy binne hjoed 

foar it lêst by ús yn tsjerke. Se giene 51 jier lang 
alle sneinen nei Wurdum ta - as it even koe op ‘e 
fyts. Earst yn de Kapel, en no al hiel wat jierren 
hjir yn de Sint Martinustsjerke. Trouwe en 
belutsen gemeenteleden, dy ’t we misse sille. 
 
Collecten 
De collecten: 1. Kerk in Actie: werelddiaconaat 
Indonesië, 2. kerkelijk werk.  
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden monden uit in het gezamenlijk “Us 
Heit”.   
Aan het slot klinkt luisterlied: 578 - 1, 5 en 6: “O, 
kostbaar kruis, o wonder Gods.” 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter afsluiting van de dienst krijgen we Gods 
zegen mee.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Gerrit de Haan 
Ouderling: Linda Jongbloed  
Diaken :  Wiebren Jongbloed  
Bloemen: Klaaske de Boer 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Koster:  Hendrik Hiemstra 
Tekst: AD Foto: ROB 


