PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 4 oktober 2020
Israëlzondag
De deur van de kerk staat open en in de hal
worden gemeenteleden en gasten welkom
geheten. De coördinator wijst iedereen een
plaats. Fijn dat wij via internet verbonden zijn
met gemeenteleden en gasten thuis. Het is
goed om elkaar te ontmoeten en samen te zijn.
Wij mogen luisteren naar liederen en naar
Woorden uit de Bijbel.

Welkom en mededelingen

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

As iepeningslied sjongt Linda
Liet 121: 1 en 3. Elts mei
meineurië: `Ik sjoch de bergen
oan en rop troch wyldernis en wâld: wêr fyn ik
help en hâld?` (ûnder begelieding fan de piano)

Hjirnei folget in Psalmgebed: it ferfolch fan
psalm 121 – yn beurtspraak
Linda sjongt liet 121: 4 en de gemeente neuriët
mei: `De Hear, dy`t altyd om dy tinkt, bliuwt, wat
ek wanke mei, dyn hoeder al den dei`
Op 28 september was het
Jom Kipoer – grote
verzoendag. 18 september
daaraan voorafgaand was
het feest van het Joods
Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Er
wordt dan geblazen op de
sjofar (ramshoorn) en er wordt gebeden; een
gebed als schuldbelijdenis en een gebed om
vergeving.

Smeekgebed (bij Rosj Hasjana)

Uit: `Bij gelegenheid`, van Sytze de Vries
Hierna volgt een luisterlied: `Amazing Grace` Leona Philippo

Bemoediging en groet:
f: Us help is yn `e namme
fan de Hear
A: DY`T HIMEL EN
IERDE MAKKE HAT
f: dy`t trou bliuwt oant yn
ivichheid
A: EN IT WURK FAN SYN
HANNEN NET LOSLIT

Bij deze dienst op Israëlzondag:
Wij bezinnen ons vandaag op de Joodse wortels
van het Christelijk geloof en staan erbij stil hoe
belangrijk de Joods-Christelijke dialoog is. Het is
ook een dag om alert te
blijven op de bestrijding
van het antisemitisme, in
samenleving én kerk.
Het thema van deze
Israëlzondag is `Kies
voor het leven`, een
thema wat aansluit bij
het thema van de PKN:
`Het goede leven`.
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Lezing uit het Oude Testament:
Deuteronomium 30: 11 – 20
Een bijpassend lied wordt tweestemmig
gezongen, Lied 334: `Het woord dat ik jou geef
is niet te zwaar, is niet te hoog, jij kunt het
volbrengen`

de Liefde zelf, jou leiden.
Daar rust zegen op. Zoals ook
de woorden die we
meekregen als takeaway op
de startzondag: `Misschien
nog niet vandaag. Misschien
nog niet morgen. Maar alles
komt goed` Dan vertrouwen we op de prachtige
woorden uit de Filippenzenbrief: `Sta op en
schitter!` Hou je vast aan het Woord dat Leven
brengt en wees daarom vól vreugde. Kies voor
het Leven en wees vól diepe
vreugde! Amen.

Stilte
Orgelspel
Mededelingen
Lezing uit het Nieuwe Testament:
Filippenzen 2: 14 - 18
Solozang, door voorganger, Liet 144: 1 en 3, út:
`Lieten fan leauwe en langstme` Krúspuntbondel (meldy: psalm 146): `Wês foar
my de himel boppe, wês de grûn fan myn
bestean`

Preek

`Kies voor het leven`!
Wat betekent dat
als het erop
aankomt? Het
vraagt om keuzes
te maken; als je
op een kruispunt
en voor vragen
komt te staan. Het
is één lang
bezinningstraject, je hele leven lang. Er zijn
altijd woorden onderweg om te ontvangen,
woorden van een ander mens of van de Ander.
Om ze te koesteren in je hart en mee te nemen
voor je leven. Zo ook de aloude woorden uit
Deuteronomium, die ons roepen om te horen
en te doen. Om je vruchtbaar te laten zijn, in jou
en in de wereld om je heen. Laat de Eeuwige,

De ouderling van
dienst heeft een
aantal
mededelingen:
allereerst een blij
bericht, de
geboorte van Elke
Cobie, dochter
van Wietze en
Annerieke. En
Elke haar pake en beppe, Sietze en
Corry, krijgen de (toevallig roze)
bloemengroet. Nog een blijde
mededeling: de aanstaande
huwelijksdienst van Ewoud en Hanna, in
de kerk van Swichum.

Dankgebed en voorbeden

Wij bidden in stilte en sluiten de gebeden af met
het samen bidden van het Us Heit

Slotlied, gezongen door de

voorganger, Lied 826: 1 en 3: `O
Christus, woord der eeuwigheid, dat
naar ons uitging in de tijd en daad
werd, mens van hoofd tot voeten, wij danken U,
God die Gij zijt, dat Gij ons menslijk wilt
ontmoeten`
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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.
e
De 1 collecte is voor Israëlzondag `Leren door
ontmoeting en dialoog`; de 2e voor het
Kerkelijk werk.
De rekeningnummers staan vermeld in Op `e
Hichte.

Medewerkers
Voorganger:
Organist/pianist:
Ouderling:
Diaken:
Koster:
Beamer:
Bloemen:

Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Klaske Deinum
Linda Jongbloed
Tjitske Cnossen
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