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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 27 december 2020 

 
Harde wind en regen op deze laatste zondag 
van 2020. Vanochtend zijn gemeenteleden en 
gasten opnieuw online verbonden in woord en 
beeld. 
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst 
heet iedereen die in de 
kerk aanwezig is en 
gemeenteleden en 
gasten thuis van harte 
welkom.   
 

It iepeningsliet, yn it 

Frysk, wurdt songen 
troch in kwartet gemeenteleden: Liet 89: 1 en 7: 

` Ik sil myn 
libben lang 
besjonge yn 
myn liet Jo 
goedens en 
Jo trou, Jo 
geunst dy`t 
mei ús giet` 
Der mei 
meineuriëd 

wurde.  
 
Hierna bidden wij en is er gelegenheid voor een 

persoonlijk stil gebed.  

 

Na votum en groet bidden wij het 

drempelgebed. 
 
Hierna wordt gezongen Lied 713: 1, 3 en 5: `Wij 
moeten Gode zingen halleluja, om alle goede 

dingen halleluja`, als Kyriëgebed en 
gloria. 
 

Dienst van de schriften 

 
Lied 274: 1 wordt 
gezongen, als 

gebed om de 
Heilige Geest: `Wij 

komen hier ter ere 
van uw naam rond de 
verhalen die 
geschreven staan` 
 
De eerste lezing is uit Jesaja 49: 1 – 7 
 

Gezongen wordt 
Lied 919: 1 en 4: 
`Gij die alle 
sterren houdt in 
uw hand 
gevangen` 
De 
evangelielezing is 
uit Lucas 2: 21 – 

39 
 
Hierna wordt Lied 159a: 
1 en 2 gezongen: `Nu is 
het woord gezegd 
waarmee, o Heer, uw 
knecht wordt vrijgekocht 
in vrede` 

 

Woordverkondiging  
Het thema is: `Jezus, Licht, Val en Opstanding` 
(Lucas 2: 34)  
Wij richten ons op het verhaal over twee vrome, 
blijde ouders, Jozef en Maria, die hun plicht 
vervullen in de tempel van Jeruzalem. Zij beleven 
iets wonderlijks. Zij voeren het voorgeschreven 
reinigingsritueel uit en brengen een offer, een 
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jonge duif. Zij gaan hun kind voorstellen, 
aanbieden, aan God toewijden. En dan komt 
Simeon. De Heilige Geest is op hem en 
daardoor weet Simeon: dit is het langverwachte 
Kind, de Messias, Trooster, van God 
gezondene. En hij looft God en zingt het uit. Hij 
kan weer verder want hij heeft Gods heil 
gezien, het heil voor álle volken. Jozef en Maria 
zijn verwonderd over wat Simeon over Jezus 
vertelt. Simeon zegt Maria dat Jezus een steen 
des aanstoots zal zijn. Velen zullen door Hem 
ten val komen; anderen tot opstanding, tot 
leven. Simeon spreekt hiermee ook óns aan. 
Ook wij zullen ons moeten uitspreken vóór of 
tegen Jezus te zijn. Hoe stellen wij ons op 

tegenover alle 
negatieve zaken 
die in de kerk 
gebeuren? 
Reageren wij met 
de verwijzing naar 
de kern van de 
recentelijk 

ontvangen boodschap van Kerst en Pasen 
straks? Dat alle duister zal verdwijnen, met de 
verwijzing naar de blijde boodschap van Jezus 
– van liefde en genade? Toegeven aan hen die 
minder streng zijn geworden in de leer is 
gemakkelijk.  
Willen wij ons nog als Christenen 
onderscheiden in een geseculariseerde wereld? 
Dragen wij voldoende uit dat wij van Christus 
zijn? Dat is voor ons de betekenis van deze 
profetie van Simeon: Jezus, Licht, Val en 
Opstanding. Het uitdragen van die waarheid is 
onze opdracht. Simeon spreekt van het verdriet 
dat Maria zal beleven. Ook wij kunnen het 
moeilijk krijgen als wij ervoor uitkomen een kind 
van God te zijn. Gehoorzaamheid aan God is 
van véle malen grotere waarde dan 
gehoorzaamheid aan mensen. Lucas voegt 
Anna toe als betrouwbare getuige van de 
woorden van Simeon. Lucas onderstreept 
hiermee de eigenlijke boodschap: Jezus is 
Messias, Licht der wereld. Door deze 
heilsboodschap kunnen wij verder, ongeacht de 
somberheid in onze wereld. Deze mag niet 
dominant worden want er speelt iets dat véél 
groter is. Het heil waar Simeon over sprak: wij 
mogen God kennen door het werk van Jezus 

en mogen altijd tot Hem gaan. Hij laat nooit los 
wat Zijn hand begon. Dank U wel, Here God. 
Amen. 
 

Stilte 
 
Orgelspel 
 
Lied 838: 1 en 2 wordt gezongen: `O grote God 
die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons 
hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven` 
 

Dienst van gebeden en gaven 
De ouderling van dienst 
heeft een aantal 
mededelingen. De 
bloemen gaan als groet 
van de gemeente naar 
mevr. Hoogsteen. 
Collectes: 1e: Zending; 
2e: Onderhoud gebouwen. Een bijdrage kan via 
de bank worden overgemaakt. De 
rekeningnummers staan vermeld in Op `e Hichte. 
 

De gebeden (dankgebed, voorbeden en stil 

gebed) worden besloten met het `Us Heit` 
 
Als slotliet wordt 
gezongen Lied 869: 
1 en 3: `Lof zij de 
Heer, ons hoogste 
goed, oorsprong van 
al het goede` 
 

Heenzending en zegen 
Wij beantwoorden de zegen 
door een  gesproken `Amen` 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden                                                     
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diaken:   Nieske Span 

Koster:  Gerrit de Vries 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Camera:   Dick Sterrenburg 
Bloemen:  Bep Minnema 
M.m.v.:  Commissie Liturgisch Bloemschikken  
  Zanggroepje gemeenteleden 
Verslag: CBB Foto: NS 
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