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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 3 april 2022 

 
Welkom 
Voor de dienst op de beamer het 
welkomstbeeld met ons 
kerkgebouw 
en de vlag 
van 
Oekraïne 
ernaast.   
 
Ouderling Corry Brouwer heet 
iedereen welkom, in het 
bijzonder onze gasten, 
vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is psalm 118: 1,8 “Laat ieder 
’s Heren goedheid prijzen”.  

Stil gebed, bemoediging en 
groet. 
De ouderling van dienst 
geeft een korte toelichting bij 
het bloemstuk, verwijzing 
naar het lijden. Etty Hillesum 
wordt aangehaald, die in 
haar 
dag-
boek 
schrijft 

over het blijven zien van 
de andere mens.  
De laatste weken wordt er 
elke zondag een kaars 
aangestoken voor de 
mensen in Oekraïne, 

vanmorgen door Alie 
Bouma.   
We zingen lied 653: 
1,5 “U kennen, uit en 
tot U leven”.  
 

Dienst van het 
Woord 
Da. Netty de Jong-
Wiersema gaat voor 
in het gebed om Gods 
nabijheid. Leefregels 
worden gelezen uit de 
brief aan de Galaten 5: 13,14,17, 22-24 

“U bent geroepen om vrij 
te zijn”. 
Op het scherm als 
luisterlied lied 210: 
1,2,3,4 
“God van hemel, zee en 
aarde”.   
Gebed om Gods Geest. 
Lezen Lucas 20: 9-19 
over de gelijkenis van de 
wijngaard.  
Lied 837: 1.2.3 “Iedereen 

zoekt U, jong of oud”. 
 

Verkondiging 
Vrij om God en de ander van harte te dienen. 
Vanwege de gasten wordt de gelijkenis van 
vandaag beknopt in het Engels verteld. 
Wij leven in een vrij land; sinds enkele weken 
weten we dat dit niet vanzelfsprekend is. Wat is 
vrijheid? Kan ik alles zeggen, of kwets ik een 
ander? De wijngaard is in het Oude Testament 
het beeld van het volk Israël. De omstanders van 
Jezus wisten dus dat de gelijkenis over hen ging. 
Regels zijn nodig om het leven tot zijn recht te 
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laten komen. Maar er was onrecht 
binnengedrongen. De knechten en zelfs de 
zoon werden “weggewerkt”. Jezus wil ons 

verbinden met de God 
van Israël en daarom 
geldt het verhaal ook voor 
ons. In de pers het bericht 
dat er in Nederland nu 
meer niet-gelovigen zijn 
dan gelovigen. Maar 
daarom meer 
keuzevrijheid?   
Jezus gebruikt het beeld 
van de steen, als symbool 
voor de tempel. De 

tempel wordt verwoest. Jezus wil de omgang 
met God herstellen. Maar Hij wordt afgewezen. 
Toch zal deze Jezus, deze steen, een 
hoeksteen worden. Een nieuw leven, vrij in 
Christus. Gebruik die vrijheid om te dienen. 
Mensen die vruchten van de Geest afdragen 
zijn bitter hard nodig in deze wereld. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Lied 930: 1.2.3 “Op U alleen, mijn licht, mijn 
kracht”. 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door de ouderling. 
De bloemen gaan naar de 
vluchtelingen uit Oekraïne, 
die verblijven bij de familie 
Krikke.  
Palmzondag wordt gevierd 
in de Doarpsskoalle. 
Twee collectes:   
Kerk in Actie 
(werelddiaconaat Moldavië) 
en Kerkelijk werk. 
Dankgebed, voorbeden, stil 

gebed en het Onze Vader. 
Het slotlied is lied 158b (SoW-bundel): 1,2,3 
“Want wy leauwe yn in Heit”.   
 
 
 
 
 
 

 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de zegen 
met een driemaal gezongen 
Amen. 
Na de dienst is er koffiedrinken 
in de kerkruimte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Da. Netty de Jong-Wiersema, Sneek 
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Hannah Reitsma, Nieske Span          

Koster:  Gerrit de Vries   
Beamer:  Steven Feenstra   
m.m.v. com. liturgisch bloemschikken 
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