PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 27 sept. 2020
Welkom

Bemoediging en drempelgebed
Ook deze zondag
worden we weer
opgewacht in de hal van
de kerk. We kunnen
onze handen ontsmetten
en worden naar onze
plaats begeleid.

v: Onze hulp in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die mensen oproept om te kiezen voor het
goede leven
a: die mensen vraagt om een antwoord van liefde
en zorg voor elkaar
v. Gegroet jij, die gekend bent en geschreven
staat met je eigen naam in de palm van Gods
hand.
Na het gebed om ontferming volgt lied 103c: 1
en 5:
“Lit de Kening priizge wêze,
Wy bestean yn Syn geduld”

Door
ouderling van
dienst Corry
Brouwer
worden we
welkom
geheten.
We kunnen nu zingen en neuriën lied 65: 1en 2
“De stilte zingt
U toe o Here,
In Uw
verheven
oord”
De liederen in
deze
dienst
worden
door Linda
Jongbloed
gezongen
met
Klaske Deinum aan de piano.
De gemeente kan mee neuriën.

Hierna volgen de 10 woorden
Na een lied van Sela
volgt de eerste
schriftlezing uit het
boek Samuël
hoofdstuk 24, 1-11 en
vers 17.
David is voor Saul op de vlucht
en verschuilt zich in de
spelonken bij Engedi.
Hierna volgt lied 708: 8:
“Als David moeste vluchten
Voor Saul den tiran,
Zo heb ik moeten zuchten
Met menig edelman”
De 2e lezing is uit Romeinen 8: 31-39, Matheus
18: 21 en 22 en Romeinen 8: 31-39.
Petrus vraagt Jezus hoe vaak we iemand
vergeving moeten schenken.
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Nu volgt lied 1010: 3 en 4

Amen

“O Hear, wol frede skinke,
Jo binn’de frede sels”
Preek
David vlucht naar Engedi en Saul zit hem op de
hielen. Als ze zich verschuilen in een grot komt
Saul daar om zijn behoeften te doen en is dus
in een kwetsbare situatie. Maar David koestert
geen wrok en wil de hand niet slaan aan Saul
die door God als koning gezalfd is.
Het gaat deze morgen over vergeving. In de
samenleving is een aversie tegen al te
makkelijk vergeven. De kerk heeft zich daar ook
schuldig aan gemaakt. Veel werd in de doofpot
gestopt. Er was dan geen aandacht voor de pijn
van de slachtoffers.
David vraagt Saul
waarom hij achter
hem aanzit. Hij laat
hem zien dat hij hem
gemakkelijk had
kunnen doden, maar
niet de hand wil slaan aan de gezalfde van
God. Hierin zie je de Grote Zoon van David. We
worden opgeroepen onze vijanden lief te
hebben. We zijn allemaal schepselen van God.
Misdadigers kunnen zich bekeren. Zoals David
riep naar Saul, zo riep God naar Saulus/Paulus.
De “bekering” van Saul duurde niet lang, die
van Paulus wel.
Vergeven is niet makkelijk. Er moet ook berouw
zijn. Lamech zei dat hij iemand, die hem wat
aan zou doen, 77 keer zou wreken. Maar Jezus
zet daar tegenover, 70 maal 7 maal vergeven.
Je staat zelf aan de kant van vergeven, maar
ook aan de kant van vergeven worden. Met
vergeven zie je af van wraak want dat is een
dodelijk virus. Help de haat en wraak de wereld
uit. Bij vergeving heb je kracht van Boven
nodig. Als je het zelf niet kunt, leg het bij God
neer en vraag Hem om je vijanden te vergeven.
Jezus gaf het voorbeeld aan het kruis. Hij
vraagt aan God om zijn beulen te vergeven,
want God is de bron van vergeving.
Vergeven begint bij geven, bij afgeven bij God,
dan zal Hij er voor zorgen dat het zoutzuur dat
in je hart zit, dat dat zal verdwijnen en dat je
weer verder kunt.

Lied 836: 1,4 en 5 wordt nu gezongen en
geneuried.
“O Heer die onze Vader zijt,
Vergeef ons onze schuld”

Dienst van gebeden en gaven
Er volgen enkele
mededelingen uit de
gemeente.

De bloemen gaan deze
week als groet van de
gemeente naar Foekje
Wolters.
1e collecte is voor het
vredeswerk
2e collecte is voor
onderhoud gebouwen.
Deze kunnen bij de uitgang in collecteschalen
worden gedeponeerd.
Na dankgebed en voorbeden bidden we met
elkaar het Üs Heit.

Zending en zegen

Nu kunnen we nog luisteren naar lied 1014 van
You tube
“Geef vrede door van hand tot hand,
Je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
Behoed haar voor gevaren”
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We mogen nu heengaan naar huis en
ontvangen de zegen,
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