PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 25 okt. 2020
Welkom

Ondanks dat
we afstand
moeten
houden in de
kerk, kunnen
we elkaar
toch verwelkomen. Al
moeten we
ons aan de
maatregelen houden, toch zijn we vrij en
ondanks een mondkapje mag je toch met
elkaar in gesprek gaan.

Kyrie-en Gloria
Voordat we kijken en luisteren naar
lied 462, is er een korte inleiding op het
lied. Het wordt gezongen door Syb van
der Ploeg.
“Komt der oait in dei fan frede en fan
frijheid, wier en wis,
Foar in folk dat ungenedich leechlein
wurdt en delslein is”

Bij de dienst van vandaag

Na het welkom van de
ouderling van dienst
Linda Jongbloed zingen
en neuriën we lied 283:
1 en 2:
“In de veelheid van
geluiden
In de stormen van de
tijd”

Bemoediging en gebed op de drempel
Na deze bemoediging en gebed zingen en
neuriën we het 3e en 4e vers van lied 283
“want wij mensen op de aarde
Raken van het duister moe”

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
25 oktober 2020

Het is vandaag bijbelzondag en
het thema is
“Geef de Bijbel door”
Er is een quiz uitgegeven door
het Bijbelgenootschap. Je kunt
de quiz bestellen, maar hij komt
ook op de site. We krijgen nu
een klein voorproefje om te zien
hoe goed onze Bijbelkennis is.
Ouderling Elizabeth Mozes legt
ons wat
vragen voor
die ook
getoond
worden op
de beamer.
Ze leest de
vragen en
antwoorden
voor, zodat
de mensen
thuis ook
mee kunnen
doen.
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Lezing uit het Oude Testament.
Linda Jongbloed leest de
eerste lezing uit
Deuteronomium 6: 1-9
Hier worden de geboden,
wetten en regels bekend
gemaakt die moeten
worden nageleefd.
Hierna zingen en neuriën
we lied 316: 1 en 4
“Het woord dat u ten leven riep
Is niet te hoog, is niet te diep”
Lezing uit het Nieuwe Testament
Deze lezing komt uit
Matteüs 22: 34-40
De Farizeeën vroegen
Jezus wat het grootste
gebod was in de wet.
Nu volgt lied 123: 1 en 2
uit lieten fan leauwe en langstme, uit de
Krùspunt bundel

nu moeten we ons laten leiden
en ons overgeven.
Geboden als leefregels.
Geboden zijn woorden waar
zegen op rust. Het zijn
wegwijzers. Het zijn geen dode
letters.
De Israëlieten kregen ook
geboden om zich aan te houden.
Heb God lief en je naaste als je zelf.
Dat is onze opdracht, daar hangt de hele wet
aan.
Thema van deze zondag: Geef de bijbel door.
Durven we dat? Of houden we Gods woord liever
achter ons eigen mondkapje? Ook al dragen we
dat, we kunnen nog steeds spreken. En dan niet
de ander klem zetten met onze eigen
opvattingen, maar met respect met elkaar en met
elkaars meningen omgaan.
Amen.

Dienst van gebeden en gaven

Er volgen enkele mededelingen uit de gemeente.

“Lear my jo wei. O Hear, lear my jo wei
Jou fan jo kreft my mear, lear my jo wei.”
Preek
Er zijn in deze tijd geen oplopende getallen van
bijbellezers. Het is niet besmettelijk. Dit in
tegenstelling tot het coronavirus.
We willen ons daarvan graag afsluiten. Het is
elke dag in het nieuws en we worden soms een
beetje corona moe. De geboden voelen als
verboden. Beperkingen roepen misschien
afkeer en woede op. Maar het is wel met de
beste bedoelingen. Het
moet het leven en de
samenleving behoeden. We
moeten met elkaar
bijdragen aan onze
gezamenlijke vrijheid. Het
naleven van de bepalingen
komt ons allemaal ten
goede.
Mondkapjes zijn er niet om ons de mond te
snoeren maar om in vrijheid te spreken. De
mens wil van nature alles graag zelf doen, en

De bloemen gaan
deze week als
groet van de
gemeente naar
fam. Weerstra
1e collecte is voor
het Ned. Bijbel
Genootschap
2e collecte is voor
onderhoud
gebouwen.
Deze kunnen bij
de uitgang in collecteschalen worden
gedeponeerd.
Er wordt een filmpje getoond van Het Bijbel
Genootschap over de besteding van het geld.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
We kijken en luisteren nu naar The King’s
Singers.
Zij zingen het Onze Vader in het frans:
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“Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié”
Tot slot kijken en luisteren we naar de alt Nicky
Bouwers. Ze zingt lied 315:
“Hen dank o God van alle leven”

Zending en zegen
We
krijgen de
zegen
mee en
beantwoorden
deze met
het gesproken
Amen.
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