PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 26 jan. 2020
Welkom

Ook deze morgen staan de diakenen weer
klaar om ons te
begroeten en binnen te
laten.
Aan het begin van de
dienst heet ouderling van
dienst Linda Jongbloed
ons welkom en wenst ons
allemaal een goede
dienst.

Dienst van de voorbereiding

Als intochtslied zingen we lied 67: 1 en 2:
“Mei God ùs oansjen yn genede
En ùs Syn rike seine jaan”

Dienst van de schriften

Na een gebed volgt de
schriftlezing uit Mattheüs 8
: 1-13 út Lokkich binne
jimme.
Er kwam een man naar
Jezus toe met een
huidziekte en Jezus genas
hem.
In Kapernaüm kwam een
romeinse hoofdman naar Jezus toe, waarvan de
knecht verlamd op bed lag.
We zingen na deze lezing lied 840:
“ Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom,
Want mijn leven in onder de macht gesteld
Van de Heer die mijn dagen en nachten telt
En de Heer zegt ”kom” en ik kom”

Preek ( in het fries )

Na votum en groet
volgt een gebed
waarin we drie keer
de Heer aanroepen
met de woorden:
“Heer, untfermje Jo”
Hierna zingen we lied
210: 1,2,3 en 4:
“God fan himel,see en ierde,
Heit en Soan en hillige Geast”

Dit is een verhaal van Jezus. Je kunt deze lezing
verschillend benaderen. Je kunt er erg jaloers op
zijn. Als jezelf pijn hebt, of ernstig ziek bent, dan
denk je, waarom werden ze daar genezen en
waarom ik niet.
Daar was het iets magisch, maar wij moeten het
hier zonder Jezus doen. Toen en nu past niet
altijd bij elkaar.
De Bijbel staat vol met wonderen en die zijn ook
voor ons. Als we dat niet geloven kunnen we de
bijbel en de kerk wel sluiten.
Wij zien het ongewone, maar het wonder zit
ergens anders.
De mensen klampten Jezus aan en Hij genas,
maar dat komt in de bijbel maar een enkele keer
voor. Wat Jezus uitstraalt is geen magie, maar
zorg en omzien. Zijn warmte deelt en schenkt.
Waar Jezus komt worden mensen beter. Niet
altijd van je kwaal, maar als er iemand naar je
omziet en je ziet staan, voel je je al beter.
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Jezus heeft een toegevoegde waarde. Niemand
is gelijk, maar je kunt wel het verschil maken.
Dat is een wonder. Geef een stukje van jezelf
aan de ander, neem er de tijd voor, daar wordt
de ander beter van. Het gaat
er om dat we delen.
Doordat de romeinse
hoofdman bij Jezus komt,
krijgt Hij van zijn Vader de
opdracht om over de grenzen
te gaan. Hier begint het
evangelie voor ons.
Hier leren we wat de stem van
God is, als we horen dat iemand hulp nodig
heeft. Dan kun je laten zien, dat je je wilt laten
leiden door Gods stem. We hoeven geen
wonderen te doen, maar ons
hart openstellen voor onze
medemens.
De Vader in de hemel past op
ons. Hij geeft ons een opdracht
en een toekomst. En dat is een
wonder.
Amen.

Als slotlied zingen we lied 518:4 en 6:
“Jo freonlike eagen sjogge my,
Jo leaflike antlit is neiby,
Fan freugde wol ik sjonge”

Na stilte en orgelspel zingen we
lied 837:1,2 en 3:
“ Master, de minsken, jong en âld,
Komme út stegen en strjitten.
Sjoch, dy’t Jo sykje oer hiel de wrâld,
Geane Jo skruten te mjitte”

Dienst van gebeden en gaven.

De gebeden
worden afgesloten
met het samen
bidden van “Ús
Heit”

De bloemen gaan
als groet van de
gemeente naar
mevr. Ans Monsma
De 1e collecte is voor jeugdwerk JOP
De 2e collecte is voor onderhoud gebouwen.

Zending en
zegen

Hierna ontvangen
we de zegen die we
beantwoorden met
een drie keer
gezongen amen.
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