PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 30 augustus 2020
Vandaag staat de deur van de kerk weer open
voor onze
gemeenteleden. Ieder
krijgt een plek
aangewezen door
coördinatoren. Fijn dat
wij via internet
verbonden zijn met
gemeenteleden en
gasten thuis. Het is goed om weer samen te
zijn; te luisteren naar liederen en de
verkondiging van Gods Woord.

Welkom en mededelingen

Wij luisteren naar het lied:

- Hebe deine
Augen auf
(Felix
Mendelssohn
Bartholdy) –
Gezongen
door `Vox
Animata`
Vertaling van
het lied: Hef
uw ogen op naar de bergen, vanwaar hulp tot u
komt.

Kyrie-en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’:

De ouderling van
dienst heet de
aanwezigen en
luisteraars thuis van
harte welkom en heeft
een aantal
mededelingen.

Dienst van de voorbereiding

De voorganger zingt Lied
210: 1 en 3. Iedereen mag
meeneuriën (de lippen zijn
het mondkapje): `God van
hemel, zee en aarde –
Vader, Zoon en heilige
Geest, die ons deze nacht
bewaarde, onze wachter zijt
geweest`

Gevolgd door bemoediging en groet

lied 299f Voorzang: Heer, ontferm U, Christus,
ontferm U, Heer, ontferm U over ons. Tegen het
donker laten wij zingen, meer dan een leven
lang, grenzeloos groot heeft Hij hart voor
mensen! Allen (gesproken): Glorie de Eeuwige,
Hem alle eer! Voorzang: Glorie aan God alleen
hoog in de hemel en hier allerwegen, hier waar
wij wonen vrede voor mensen al zijn beminden –
zijn oog rust op hen. Allen (gesproken): Glorie de
Eeuwige, Hem alle eer! Voorzang: Laat onze
adem U loven en zingen! Allen (gesproken):
Machtige God, U ons leven een lied! Voorzang:
Zegenen wij U al onze dagen, dragen uw naam
als een vuur met ons mee. Allen (gesproken):
Machtige God, Gij licht zienderogen! Voorzang:
Machtige God, Gij Zoon en geliefde, hoor naar
ons roepen, vragen om vrede; draag van ons
weg alle dood zelfgekozen, Allen (gesproken):
Draag van ons weg heel de wereld van schuld.
Voorzang: Gij zijt de enige, Gij onze Heer! Allen
(gesproken): Gij toch de eerste, weg voor ons uit!
Voorzang: Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij. Allen
(gesproken): Machtige God, Gij, Zoon en
geliefde, krachtige Geest, alle glorie aan U!
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Bij de dienst van
vandaag
Lezing uit het
evangelie: Jakobus 2: 1
t/m 13

Muzikaal intermezzo: Klaske Deinum
Vervolg lezing uit
het evangelie:
Jakobus 2: 14 t/m
26

Luisterlied: Licht
dat ons aanstoot in
de morgen,
gezongen door
Leoni Jansen

Preek

It is allegear wat behelpen yn dizze tiid….
We oefenen ons, waar het vanzelfsprekende
weg is. Laten we dat moedig en eensgezind
proberen te doen. Met geloof, hoop en liefde,
ook hier in onze gemeente. Met geloof in de
God van hemel, zee en aarde, die de wacht
houdt. Wij leven in zijn hoede. Met hoop, zoals
we altijd een eredienst beginnen met onze hoop
en verwachting uit te spreken: Onze hulp in de
naam van de Heer, die
hemel en aarde
gemaakt heeft. God
komt je met liefde
tegemoet op jouw weg
waar je ook bent, hoe je
er ook aan toe bent.
Want Hij is de weg voor
ons uit. Als een licht dat
ons aanstoot in de
morgen. Licht, dat
zichtbaar was in Jezus,
Licht van God, niet

kapot te krijgen. Dat Licht is ook de adem tussen
de woorden van de brief van Jakobus.
Vandaag het tweede hoofdstuk uit zijn brief. Wat
geeft hij ons vandaag mee? Om niet op het
uiterlijk van mensen af te gaan als je Jezus wilt
navolgen. Zie de mens, elk mens, minacht geen
mens, dat is zonde. Kijk achter de uiterlijke
verschijning.
Vergeet niet: heeft
God niet juist wie
in de wereld als
arm wordt gezien,
uitgekozen om rijk
te zijn door het
geloof en deel te
krijgen aan het
koninkrijk? Wanneer je echter het koninklijke
gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf,’ dan handel je juist.’
Kinderen maken graag een blokkentoren. Heerlijk
om die op te bouwen en om hem om te gooien.
Jacobus zegt hier eigenlijk: als je de hele toren
van de wet intact wilt houden, kun je er niet
zomaar één gebod uittrekken want dan valt de
hele toren van de wet om. Die toren van de wet is
bedoeld om je vrij te maken, als je ernaar leeft.
Hou van God en van je naaste, daar hangt alles
aan. En áls je dan een keer of meerdere keren
blokken uit de gebodentoren hebt gehaald,
omdat je ze hebt overtreden… heb je dan
genade verspeeld? Onbarmhartig zal het oordeel
zijn over wie geen barmhartigheid heeft
bewezen; maar de barmhartigheid overwint het
oordeel. God, die wij aanroepen als de
Barmhartige, wiens genade groter is dan al onze
schuld, al ons tekort.
Barmhartigheid doen, barmhartig zijn: daartoe
roept deze brief van Jacobus ons. Horen en doen
zijn in bijbels geloven niet los verkrijgbaar, houdt
ook Jacobus ons voor. Want, zo zegt hij: Zoals
het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook
geloof zonder daden dood.
Zeg nou zelf --- Dan leeft het
toch niet?! AMEN

Stilte
Orgelspel
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Mededelingen

De ouderling van
dienst heeft een
aantal mededelingen:
de bloemen gaan
deze week als groet
van onze gemeente
naar mevr. Van der
Wal in Reduzum.
Op 13 september a.s.
wordt er na de dienst
een gemeenteberaad
gehouden. Zie
hiervoor op

www.kerkinwirdum.com

Dankgebed en voorbeden
Wij bidden in
stilte en sluiten
de gebeden af
met het samen
bidden van het

Us Heit
Luisterlied tot slot: Old Irish Blessing – arr.
Scot Shattuck, Gezongen door de ‘Lux Singers’
met solisten Dalan Guthrie and Hannah
Johnson McLauglin

Zending en zegen
Wij beantwoorden de
zegen door een gesproken
`Amen`
Bij de uitgang kunnen wij
onze bijdrage leveren voor
de collecten, in de
daarvoor bestemde
schalen. De 1e collecte is
voor de Zending; de 2e voor het Onderhoud
van de Gebouwen.
De rekeningnummers staan vermeld in Op `e
Hichte.

Medewerkers
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Koster:
Beamer:
Bloemen:

Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Klaske Deinum
Linda Jongbloed
Folkert Jongbloed
Gerrit de Vries
Neeltje Hellinga
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