PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag van het Werelddiaconaat
Zondag 5 februari 2011
Dienst van de voorbereiding
De ouderling van dienst heet
ons allemaal van harte welkom.
Daarna zingen we gez. 34:1 en
4
Gebed om ontferming
Gebeden voor de kracht en
zwakheid, vreugde en verdriet in

de wereld.
Voor de mensen die het water tot aan de lippen
staat.
Mag de barmhartige God ons de zonden
vergeven.
We zingen nu gez.254:1
“God in de hoog alleen zij eer”.
Gebed om de Heilige Geest voor de lezing.
U wacht op ons en wij richten ons op Uw stilte.

Dienst van de schriften
We lezen 1 Samuël 3:1-10 over de roeping van
Samuël.
We zingen Psalm, 63:2:
“Eens zag ik in uw tempelhof”
De evangelie lezing is Marcus 1:16-20 over de
roeping van de eerste discipelen.
Vervolgens zingen we Gezang 47:
“ Jezus die langs het water liep”.
Preek:
Onze voorganger begon te refereren aan een
intervieuw dat
Witteman had
met pater
Antoine
Bodar.
Mij is teveel
onrecht

aangedaan en daardoor geloof ik niet meer,
aldus Witteman. Zo vond hij dat als je ziet wat er
in de Wereld gebeurd er geen God is want dan
had die dat toch niet toegestaan…
Antoine Bodar nam het gesprek over; Al dat
onrecht… maar men kan door troost toch verder
gaan. Nee,
zegt
Witteman.
Dat is
allemaal
‘poppekast’.
Het gesprek
was eerlijk en menselijk
God als zwarte doos van het heelal. Dat Gods
beeld breekt mij af, aldus de voorganger
Alles wat je overkomt is Gods hand?
Bidden en het komt wel goed kan ik niet.
Dit was voor mij een reden om de bijbel eens
goed te lezen.
Gods Rijk is na aan. Ik lees dat Hij mensen roept,
dat Hij ons roept om anderen te helpen.
Hij roept en wij moeten antwoorden.
Uitnodigen om ook in aktie te komen.
Dat is het beeld van God.
Op alle vragen komt geen antwoord. Het is meer
dan genoeg om zinvol te leven.
Dankbaar wordt een gemeente om te leven als
een missie voor elkaar. Amen

Dienst van het Delen
1e collecte: Kerk in aktie voor
het werelddiaconaat. De
diakenen geven een toelichting.
Kerk in aktie partner ODE is al
bijna 40 jaar werkzaam in
Burkina Faso en geeft hulp aan
de boeren.
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De komende drie jaar wil ODE projekten starten
in 26 nieuwe dorpen.Hiervoor is € 30.000,nodig.
U kunt uw bijdrage
overmaken naar rekening
456, o,v.v.werelddiaconaat
collecte febr.
2e collecte: kerk

Koffie drinken
Na de dienst
was er
gelegenheid om
met elkaar koffie
of thee te
drinken en na te
praten.

De bloemen
gaan vandaag
naar Anne
Veenstra die
weer thuis is uit
het ziekenhuis.

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.
Er wordt gebeden om licht te zijn in elkaars
nacht.
Er wordt gevraagd dat het recht van de sterkste
niet regeert.
We bidden voor de regering.
Zegen ons met Uw zegen en wij sluiten af met
het Onze Vader.

Heenzending en Zegen
Als slotlied zingen wij

“Heer wês mei us oan „t in oare keer”.

Hierna
worden we
heengezonden met
de Zegen van
de Heer.
Medewerkers
Voorganger
Organist
Koster
Ouderling v.dienst
2 ouderling
Diakenen
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ds. A.Terlouw van Dronrijp
Albert Minnema
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Simon Turkstra
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