PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag, 29 november 2020 – 09.30 uur
Welkom

Op deze zondag van advent –
onder een heerlijk helder en
zonnig hemeldak - worden de
kerkgangers-met-mondkapje in
de hal begroet door diaken Jannie
Lindeman. Nadat ieder een plaats
is toegewezen, wordt ieder door
ouderling van dienst Elizabeth
Mozes een goede morgen
toegewenst. Het intochtslied is
lied 25: 2: “Here, maak mij uwe
wegen, door uw woord en Geest
bekend.”

Bemoediging

1e

v: Onze hulp in de naam
van de Heer
A: die hemel en aarde
gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in
eeuwigheid
A: die ons licht is in de
nacht. Amen
Hierna steekt Hannah van
der Heide de eerste
adventskaars aan.
Ondertussen klinkt de
muziekkoraal
‘Christus, der is mein
Leben’ – Signum
Quartet (Nu daag het
in het oosten, het
licht schijnt overal).\

Het thema van deze dienst is: “Het goede leven
in Gods licht.” De liturgische bloemschikking,
ook in deze periode verzorgd door de
bloemendames, deelt in dit thema: “Het goede
leven, bloeien in Gods licht”. Ter toelichting:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt

Lezingen

Lezing uit de Brieven: 1
Korintiërs 1, 1-9. Luisterlied 442
– Op U mijn Heiland blijf ik
hopen - Nederland Zingt.

Lezing uit het
Nieuwe Testament:
Marcus 13: 24 – 37
Zingen: lied 130 –
Tussentijds: “Verhef
uw hart, weest
welgemoed.
Verhoopt de dag, die daagt voorgoed.”
Preek
Paulus schrijft de gemeente van Filippi van de
gevangenis. Hij dankt hen voor hun steun en
verspreiding van het Woord van God. Paulus ziet
graag dat de gemeenteleden van Filippi lichtende
sterren zijn. Dat is eigenlijk de opdracht van alle
mensen, die in het voetspoor van Jezus willen
gaan. Hoe kun je als gelovige een lichtende ster
zijn? Een lichtende ster wijst naar God als bron
van het Licht – met een hoofdletter. Een licht dat
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nooit zal doven, wat er ook met jou en wat er
ook in de wereld gebeurt. Een lichtende ster
blijft adventskaarsen
aansteken, hoe donker het
ook is. Niet om dat donker
te ontkennen. Maar om een
grens aan te geven. Een
lichtende ster blijft hopen
dat het duister Gods licht
nooit klein zal krijgen. Soms
lukt het door intens leed en
verdriet mensen niet om
een kaars aan te steken. Omdat je wat jou
overkomt niet kunt rijmen met een liefdevolle
God. Dat is menselijk. Dan moeten anderen
soms kaarsen voor jij blijven branden. Daar is
gemeente-zijn óók voor, om voor een ander
een kaars aan te steken. Tot de dag komt dat je
daarvoor zelf weer
genoeg moed hebt.

heeft ook Hannah van der Heide toegestemd om
diaken te worden.

Maaltijd van de Heer

v: Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
A: te vieren met brood en met wijn
v: het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan.
A: wijn willen zijn leerlingen zijn.
Hierna volgt in samenspraak tussen voorganger
en gemeente het tafelgebed: “Veelbelovend is
Uw Woord” (Advent), wat uitmondt in het
gezamenlijk Us Heit.
Aansluitend worden brood en wijn gedeeld.
Anders dan gebruikelijk komen de bezoekers –
met inachtneming van de nodige afstand – van
hun plaats en maken een rondgang om de
liturgietafel, waar ze brood kunnen nemen en een
bekertje wijn of druivensap.

Hierna volgen stilte en
orgelspel

Herdenking

Samen staan wij stil bij het overlijden van van
ons gemeentelid Wierd Hoogsteen.

Mededelingen

Na de gebeden volgen onder meer deze
mededelingen:
- de bloemen gaan als
groet van onze gemeente
naar de familie Van der
Woude aan de Legedyk.
- vorige week is al
vermeld dat Gijsbert
Wassenaar en Jan
Bergsma binnenkort de
vacatures van pastoraal
ouderling respectievelijk ouderlingkerkrentmeester zullen vervullen. Inmiddels

Tijdens het delen klinkt: O kom, o kom Immanuel,
The Piano Guys – cello en piano
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Slotlied en zegen

Liet: 117, 1 en 2 Hoe zal ik U ontvangen, hoe
wilt U zijn ontmoet…”

Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen
mee.

Medewerkers
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Bloemen:
Koster:
Beamer:
Camera:
Tekst: AD
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