PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 2 juni 2019
Het is al vroeg warm en zonnig op deze eerste
zondag in juni. Velen komen naar de kerk voor
ontmoeting en samenzijn.

Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen

De ouderling van dienst,
Truus Sterrenburg, heet
iedereen van harte
welkom. Ook
gemeenteleden die de
dienst later op cd horen
en zo met ons verbonden
zijn.

Wij zingen het intochtslied, lied 42: 1 en 7:
`Evenals
een
moede
hinde
naar het
klare
water
smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik
ademloos verwacht`

Bemoediging en groet

Wij bidden in
stilte en bidden
daarna het
drempel-gebed.
Hierna zingen wij
lied 413: 3:
`Heer, ontferm u

over ons, open uwe vaderarmen`
Het gebed van verootmoediging wordt
gebeden
Het is vandaag de zondag van de weeskinderen,
`wezenzondag`. Wij wachten op de Geest en
voelen ons soms verloren. Deze zondag geeft
ons een extra uitdaging om het vol te houden en
elkaar te bemoedigen.
Wij zingen het glorialied, lied 423: 1 en 2: `Grote
God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!`

Dienst van de Schriften
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 3: 1-20
Hierna zingen wij lied 315: 1 en 2:
`Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen U zelf bekend, dat Gij
uw woord ons hebt gegeven, uw
licht en liefde ons toegewend`
Evangelielezing: Matteüs 28: 16-20
Wij zingen lied 315: 3: `Gemeente, aan wier
aardse handen dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle Landen,
vermenigvuldigd duizendvoud`

Preek

De geschiedenis van de zondeval is nogal heftig.
Een verhaal met een doodsoordeel op het einde.
`Stof zijn jullie en tot stof keren jullie weer`.. We
staan met beide voeten op de aarde in een
gebroken wereld. En we zullen eens tot stof
vergaan, en stof waren we al. Zo is het, zo voelt
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het. Maar we hebben nog volop kansen om van
dit aardse bestaan iets goeds en moois te
maken.
Een mythisch dier, de slang,
maakt alles in de war: `Jullie
zullen zijn als God!` Weten wat
goed en kwaad is, macht over
alles hebben! Nou, dat klopt! We
hebben kennelijk van die boom gegeten. We
weten ontzettend veel en we ontdekken steeds
meer. We hebben nauwelijks meer een God
nodig. God heeft kennelijk voorvoeld dat we
van die boom zouden eten. Hij heeft ons, zegt
Psalm 6, bijna goddelijk gemaakt. Genesis
vertelt dit verhaal niet om ons klein te houden
maar juist om ons een teken van herkenning te
geven en zo te bemoedigen. En onze
levensloop is ook niet altijd zo`n logische en
vrolijke boel. Dus moeten we steeds weer leren
om mens te zijn, sterfelijk en toch gelukkig. De
uitdaging van het leven aannemen. Steeds
meer mens zijn en niet willen worden als God.
Het verhaal van de zondeval heeft een duidelijk
bemoedigende richting. In dat lichtende beeld
zijn wij uiteindelijk geschapen. En aan het kruis
licht de gestalte van de nieuwe Adam op. Juist
dáár aan het kruis wordt het paradijs
verkondigd. Het paradijs waaruit we ons
verdreven voelen. Daar gaat een licht op voor
alle mensen; daar sterft de oude Adam en de
Nieuwe Adam leeft! Zie ons mensen toch aan!
Beperkt houdbare wezens en toch met de
kracht om in een harde wereld overeind te
blijven en er met elkaar iets moois en goeds
van te maken in de Hof van Heden! Amen.

onze gemeente naar Lieuwkje van Lune.
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkelijk werk
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en
bidden in stilte.
Als afsluiting van de gebeden bidden wij
gezamenlijk het `Onze Vader`

Als slotlied zingen wij lied 978: `Aan U behoort, o
Heer der heren, de aarde met haar wel en wee`

Zending en zegen

De zegen beantwoorden wij
door een driemaal
gezongen `Amen`.
Na de dienst stond de koffie klaar
en was er tijd om elkaar te
ontmoeten.

Na de preek wordt het gedicht `Adam en Eva`
van Henk Elsink voorgedragen.

Stilte
Orgelspel
Wy sjonge liet 913: `Mei de takomst tsjuster
lykje, feilich gean `k oan
Heite hân`

Dienst van de
Gebeden en Gaven
De bloemen gaan
vandaag als groet van
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