PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o. 3-1-2021
Welkom

‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven.’

De ouderling van dienst heet een ieder van
harte welkom bij deze eerste dienst van het
nieuwe jaar.
Veel heil en
zegen voor
het nieuwe
jaar en
gezIen de
vreemde
siutatie ook
van harte de
wens dat we
in gezondheid de toekomst tegemoet mogen
gaan. Voorganger is ds. Bloemink.

Dienst van de voorbereiding

Lied 213: 1, 2 en 3 ‘Morgenglans der
eeuwigheid.’
Na het stilgebed en de aanvangswoorden
luisteren we naar het Kyrië Eleïson van Herman
van Veen.
Er wordt onder andere gebeden om ontferming
voor iedereen in
deze coronatijd:
beleidsmakers,
medici, mensen die
protesteren die het
anders zien,
mensen die tegen
overelkaar staan.
En dat wij ons over
elkaar ontfermen en met elkaar in gesprek
willen blijven. ‘Wilt u wegnemen wat niet goed
is bij onszelf en bij anderen. En vooral zijn bij
diegene die het het moeilijkst hebben in deze
tijd.’
Lied 418: 1,2

Dienst van het woord

Gebed, geef ons een luisterend hart, luisterend
verstand en
luisterend
gevoel voor de
woorden die tot
ons komen om
van daar uit te
gaan leven en
te doen. Wil ons
het licht en van
uw geest geven
en de gave van uw geest wij ook als straks naar
huis gaan deze week in gaan.
Bloemink: ‘Psalmen zijn woorden uit de bijbel die
wanneer het gaat om ons gevoel, wat we
meemaken heel dichtbij kunnen komen. Woorden
van alle tijden die passen bij wat alle mensen in
alle tijden meemaken.’
Psalm 13 verwoordt alles kort en krachtig wat je
meemaakt. Met als laatste regel: ‘Ik vertrouw op
Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding
brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij
geholpen.
Lied 863: 1, 2, 5 en 6: ‘Nu laat ons God de Here
dank zeggen en Hem eren.’
Verkondiging
De eerste zondag van het nieuwe jaar. Wie had
kunnen denken dat we hier en overal in vrijwel
lege kerken zouden zitten? Dat er wel eens een
pandemie kon komen, was voor wie daar wel
eens over las en nadacht niet helemaal
onverwacht. Maar als het dan gebeurt, blijkt dat
we geen flauw idee hadden wat dat zou gaan
betekenen voor ons samenleving, economie en
gezondheidszorg. Het coronavrius heeft ons
bestaan ingrijpend aangetast. Maar het is niets
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bij die honderdmiljoen mensen die al zo vaak
en zolang hongerlijden, of om diverse redenen
al zolang op de vlucht zijn of al jaren in
vluchtelingenkampen zitten of steeds opnieuw
slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Dat is ook
de wereld van vandaag.
En dan je eigen verdriet door
onoplosbare problemen in je
eigen leven. In psalm 13 vraagt
de dichter hoe lang zijn
ellendige situatie nog moet
duren en wat voor zin al zijn
narigheid heeft. Zoals ook wij
ons kunnen afvragen als alles
tegenzit. Alle vragen die bij ons opkomen vanuit
angst en verdriet zijn terechte vragen en mogen
hardop uitgesproken worden want God is niet
de oorzaak maar wil wel met alles te maken
hebben, zowel met het goede als het kwade. Hij
heeft een luisterend oor, troost en bemoedigt.
Het vechten tegen angst, verdriet en zorgen
kost alleen maar energie. De angst kan
veranderd worden in vechten voor hoop, vrede
en toekomst. Samen verantwoordelijk zijn, ook
in deze corona-epidemie God geeft ons ruimte,
adem, leven en lef. Hij kan ons aanspreken en
toespreken en ons helpen boven de angsten uit
te komen en laten zien wat mogelijk is, te doen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Na de preek
wordt geluisterd
naar Dona Nobis
Pacem. Zingend
wordt om de
vrede gevraagd.
Vrede in ons

gegeven: snert, bonen en worst
Graag de collectes overmaken op
rekeningnummers die vermeld
staan in kerkblad Op’e hichte
1e Collecte diaconie
2e Kerkelijk werk.
Dan volgt een gebed, eindigend
met Us heit.
Heenzending en Zegen
Als laatste volgt lied 416: 1,2,3 en 4 ‘Hear wês
mei ús oant in
oare kear’.
Nadat de
voorganger
iederen een
goed jaar
heeft gewenst
spreekt hij de
zegen uit.

Medewerking aan deze dienst is verleend
door:
- Voorganger: ds. B. Bloemink
- Organist: Klaske Deinum
- Ouderling: Linda Jongbloed
- Koster: Folkert Jongbloed
- Beamer: Gerrit de Vries
- Zanggroepje
Tekst: JR
Foto’s: LJ en CdG

hart, vrede in de
corona-epidemie,
vrede in de wereld.
Mededelingen
De Bloemen gaan
naar Fenna Bakker
in Wirdum.
De mand voor de
voedselbank staat bij
de Superr en er kan
winterkost worden
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