PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o. 3-2-2019

Er is een hartelijk welkom bij de deur door een
diaken en in de kerk worden we opnieuw welkom
geheten door de ouderling van dienst. Voorganger
is da. Wiebrig de Boer-Romkema.

Toch niet naar de Bethelkerk
Het openingslied is lied 971

Sjong in nij liet foar God de Heare
Fleurich fan hert, mei blide stim.
God wol hjir sels mei ús ferkeare,
Hjir bouwe wy in hûs foar him.’

Dan vertelt de voorganger dat
afgelopen donderdag een groepje
gemeenteleden naar de Bethelkerk in
Den Haag zou gaan om daar twee
uren te vullen van de doorlopende
dienst i.v.m. het kerkasiel van het
Armeens gezin Tamrazyan. Op
woensdag bleek dat de regering het
beleid gewijzigd had en het kerkasiel
kon worden opgeheven.
Op de deur van de kerk stond een
tekst met een plakkaat: ‘Hoera! De
Kerk is gesloten’.
Het groepje hoefde niet meer richting
Den Haag. De dienst die ze voorbereid hadden
wordt vandaag verwerkt in deze viering.
We bekijken beelden op de beamer: o.a. deuren
van de Bethelkerk die worden opengezet naar de
vrijheid.

Dan volgt een gedicht van Hayarpi Tamrazyan op het
scherm:
Er gebeurde iets wonderlijks
Onverwacht
Het is bijzonder
Er is weer hoop
In de ogen van kwetsbare kinderen
Glans in de ogen
Hoop in de harten
Weer veilig kunnen slapen
Weer veilig kunnen dromen
Dit wonderlijke kerkasiel
Heeft onze toekomst gered
Het bidden, het zingen
Heeft de hemel bereikt
Wij zijn
dankbaar
Dankbaar met
hart en ziel
Dat jullie er
waren en zijn
Voor ons gezin.
Daarna zien we blije gezichten van het
gezin Hayarpi en een een beeld van een
envelop met een liefdevolle groet en
bemoedigende teksten van onze
gemeenteledenvan voor dit gezin.
En tot slot een mooi beeld van een koe die
overdwars op de Moskoureed bij Swichum
staat, een symbool dat ook wij blokkades op onze
weg kunnen ervaren.
Na de bemoediging en het
drempelgebed zingen we
lied 971: ‘t Fjoer fan de
Geast sil net ûntbrekke’.
Geartsje van der Meer doet
het gebed om ontferming
voor o.a. alle vluchtelingen
die dobberen op zee, terwijl
er geen land op hun zit te
wachten.
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De voorbereidingsgroep van de Bethelkapel zingt
vervolgens het Kyrielied 997.
En vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
Voor dood, voor moord en brand;
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

anderen en zeker op hen die met
de ziel onder de arm lopen.
Ja zeggen zoals ook de profeet
Jeremia, geboren rond 650 voor
Christus, met vallen en opstaan
doet. Ook al voel je dan ineens je
grootste angst. Dit wordt niets, dit durf ik niet. Dit
kan ik niet.
Ga in de kracht, laat je roepen, ook al weet je niet
wat het je zal brengen. Ga met God op weg, en
zeg ja waar het moet en Hij zal met je zijn.
Amen

Dienst van het delen

De eerste collecte is voor
kerk in actie, het
werelddiakonaat en de 2e
voor
kerkelijk
werk.

Dienst van de schriften
Lezing OT: Jeremia 1:4-10 NBV
Vervolgens wederom met
het voorbereidingsgroepjes
in canon 330 ‘Lied dat
ruimte schept, toekomst,
wijd licht land, waar
gerechtigheid als rivieren
stroomt.’

Lezing NT : Lucas 4: 20-30
Vervolgens lied 71 ‘Heer laat mij schuilen in uw
hoede’ en lied 2 ‘Wees mij een burcht,
waarheen ik kan vluchten’.
Preek.
De Bethelkerk, het kerkasiel is eind oktober zo
klein begonnen, als een mosterdzaadje. ‘Hinne
Wagenaar zei ooit over het diakenambt: dat is
net eamelje, mar dwaan!’
Van te voren is er uitgebreid
over nagedacht. Wijsheid
zoeken als je in je hart geraakt
bent. Wat is nodig om het goed
en met verantwoordelijkheid te
doen. En tegelijk voelen; ‘nú is
de tijd.’
Het heeft aanstekelijk gewerkt. Als een olievlek
breidde zich de aandacht en betrokkenheid uit,
zelfs tot ver over de landsgrenzen heen, zo was
daar in één keer een broeder uit Taize die een
nacht voor zijn rekening nam.
Geloven is niet alleen voor je eigen ziel bedoeld
maar ook altijd gericht op het leven van

De bloemen gaan naar J.
Duhoux in Leeuwarden.

Maaltijd van de Heer

Het tafelgebed, ‘Die naar
menselijke gewoonte’ van Huub
Oosterhuis wordt afwisselend
gezongen en gesproken door
de voorganger, gemeentelid en allen.

We zingen het Onze Vader in
het Fries: ‘God fan fier en hein
ús heit’ en wensen elkaar de
vrede toe.
Na lied 408e Lam van God dat
wegdraagt de zonde van heel
onze wereld geef uw
ontferming, geef ons
uw vrede’, delen wij
brood en wijn.
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Ondertussen zingen wij uit de traditie van Iona
in het Fries en Engels ‘Lichem fan Kristus as
brea, brutsen, it makket ús hiel’.

Zegen en heenzending

Na het lied ‘De frede fan de greiden wês oer dy”
en ‘the peace of earth be with you’ zingen we
als slotlied 423 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij
God ga met uw licht voor ons uit. Nu wij
uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!’

Na de gezongen zegen, praten
we na onder het genot van koffie.

Medewerkers
Voorganger:
da. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist:
Klaske Deinum
Ouderling:
Truus Sterrenburg
Diaken: Nieske Span, Wybren Jongbloed
en Jannie Lindeman
Koster:
Johannes Koornstra
Beamerpresentatie: Dick Sterrenburg
Voorbereidingsgroep: Bethelkapel:da. Wiebrig de
Boer-Romkema, Klaske Deinum,
Geartsje van der Meer, Janke
Riemersma, Geertje Talsma en Loise
Zuidema.
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