PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o. 17-10-2020
Handen desinfecteren, mondkapje voor, onder
begeleiding naar de plaats en mondkapje af,
alleen in een bank. De coronaregels worden
keurig opgevolgd.

Welkom

We worden welkom
geheten door de ouderling
van dienst Corry Brouwer.
Voorganger is Anneke
Adema, pastor in Joure.

Het openingslied is 149: 1 en 2: ‘no moat in nije
lofsang klinke.’

Dienst van de voorbereiding

We luisteren naar
lied 216 ‘Dit is
een morgen’.
Dan volgt het
Kyriegebed voor
de nood in de
wereld. We
bidden voor
mensen die niet opgewassen zijn tegen
anderen, die gemanipuleerd worden, mensen
die vriendelijke woorden niet overzien. Geef
ons inzicht om te onderscheiden wat goed is.
Het glorialied is een opname van zeer vrolijk
zingende kinderen: het African Childrens’s

Choir met ‘He’s got the whole
world in his hand’.
Dan is het tijd voor de
kinderen. Ze zijn vandaag niet
in de kerk aanwezig. Maar
mogelijk luisteren ze thuis
mee. Het verhaal ‘Een trucje an de
Farizeers’ wordt gelezen, vergezeld
van prachtige beelden.

Dienst van het woord

Eerste schriftlezing Jesaja 45: 1-7
De organist speelt en de voorganger
zingt lied 513: 1,3 en 4. ‘God hat it
earste wurd’. De gemeente neuriet
mee.
Tweede schriftlezing Matt.
22: 15-22
Dan volgt lied 912: 1, 2 en
5 ‘Neem mijn leven laat
het Heer’.
Preek
Er worden nogal eens strikvragen en oneigenlijke
argumenten gebruikt om iemand schaakmat te
zetten. De Farizeeërs en Herodianen vragen
Jezus of het toegestaan is de keizer belasting te
betalen of niet. Bij ja van Jezus geeft geeft hij de
Farizeeërs het recht in handen om hem als een
verrader aan te merken bij het Joodse volk die de
bezetter haat en bij een nee van Jezus kunnen
de Herodianen Jezus aanklagen omdat hij de
belasting ontduikt. Jezus doorziet het en geeft
het briljante antwoord:’Geef wat van de keizer is
aan hem en geef aan God wat aan God
toebehoort’. Een zin waar een wereld acher zit.
Een antwoord waar men niet op gerekend had.
Het wereldlijke en het goddelijke zijn elkaars
gelijke niet. Ze staan ook niet tegenover elkaar.
Jezus erkent een zeker recht aan de keizer maar
dat van God gaat er boven.
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Op de munt staat de beeltenis van de keizer,
maar wij zijn geschapen naar het beeld van
God met de opdracht dat beeld in ons leven uit
te beelden.
Dat het zichtbaar wordt in de dingen die we
doen en hoe we met mensen omgaan en niet
alleen de dingen die in onze kraam te pas
komen. Maar ook moeilijke dingen van mensen
die je soms niet zelf uitgekozen hebt maar die
ongevraagd en soms
ongelegen op je pad komen.
Jezus geeft met zijn antwoord
haarscherp de verhoudingen
aan tussen God en de mens.
God staat zo oneindig veel
boven de keizer wat een
wonder dat deze God deel wil uitmaken van
ons leven elke dag. Omdat hij verkozen heeft
dat zijn hand niet zal loslaten wat hij ooit
begonnen is.
Na de stilte en het orgelspel volgen de
mededelingen: De
bloemen gaan naar
mevrouw Sandberg,
Sjouke van der
Kooistrjitte. Verder
kunnen namen
aangedragen worden
voor de vactures van
ouderling, diaken en rentmeesters.
Dienst van de gebeden en gaven
Op 1 november is de ‘betinksnein’ graag op tijd
reserveren hiervoor.
Kollekte
1e Rwanda
2e Kerkelijk werk
We luisteren naar Sela: ‘Blijf in mij’.

figuerlike ôfstân jout, wy binne roppen nei elkoar
om te sjen.

Heenzending en Zegen

Dan volgt van EO Nederland zingt psalm 150, 1
en 2. En luid klinkt ‘Loof God looft hem overal’
door de kerk. Het lijkt of zijn alle registers
opengetrokken.

De mondkapjes worden weer
opgezet en we verlaten de kerk
onder prachtig orgelspel.
Medewerking aan deze dienst is
verleend door:
-

Pastor Anneke Adema uit Joure
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Corry brouwer
Diaken: Nieske Span
Koster: Hendrik Hiemstra
Beamer: Gerrit de Vries

Tekst: JR Foto: ROB

Voorbeden met aansluitend Us Heit.
Wy binne tankber God dat Jo oanwêzich wêze
wol yn ús deistich libben. En dat wy foar Jo
kieze kinne. De ierdse keningen en keizers
nimme gauris in grutter plak yn dan Jo. Wy
bidde foar minsken dy’t harren iensum fiele. Yn
dizze Coronatiid wurdt dat troch in soad
ûnderfûn. En dat letterlike ôfstân net in
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