PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 24 januari 2021
Het is stil in het dorp op deze frisse
zondagochtend. Opnieuw geen spoedende
kerkgangers. In de
kerk zijn alleen de
voorganger, twee
ambtsdragers, de
koster en de beamerist
aanwezig. En boven,
bij het orgel, laat onze
organist bij
binnenkomst ieder
alvast genieten van
prachtige warme
orgelklanken!

Welkom
Nadat ouderling Corry Brouwer iedereen die in
de kerk aanwezig is en gemeenteleden en
gasten thuis heeft verwelkomd, speelt organist
Klaske Deinum het openingslied, Lied 100:
`Juigt Gode toe, bazuin en zing`
De aanwezigen lezen de tekst in gedachten
mee, in hoofd en hart.
Na bemoediging en groet is er
gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed.
Hierna bidden wij het drempelgebed.
Lied 207 wordt gespeeld: `De trouw en
goedheid van de Heer verschijnt ons elke
morgen weer en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is`
Wij bidden het Kyriëgebed
Het glorialied wordt op de beamer
geprojecteerd: `Grote God, wij loven U`

Dienst van de schriften
Het gebed bij de opening
van het Woord wordt
gebeden.
De earste skriftlêzing is út it Alde Testamint: 1
Samuel 3: 1 – 18: `God ropt Samuel`
De
âlderling lêst dit skriftgedielte út de Fryske Bibel.
De oargelist spilet Lied 170
en wy lêze mei yn it Frysk :
`Samuel, Samuel, bist yn `e
slomme, wurch fan it wurk yn
it hûs fan de Hear? Binne der
wer sa`n soad pylgers
kommen, wie der sa`n protte
te dwaan dizze kear? Jou dy
dan del, do meist sliepe oant
moarn, de sinne is al út en de
stjerren binne oan`
De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament:
Marcus 1: 14 - 20: Jezus roept Simon, Andreas,
Jakobus en Johannes
Hierna worden van Lied 531 twee coupletten
gespeeld: `Jezus die langs het water liep en
Simon en Andreas riep` Ieder leest in gedachten
mee.

Overdenking
Het thema van vandaag is: `Nog is het licht van
God niet uitgegaan`. Heb je wel eens gezien wat
het licht van één kaars kan doen? Bij dit licht kun
je elkaar al zien. Elke zondag brandt de
Paaskaars als het teken van Gods licht voor ons.
Maar hoe kun je iets van God zien? Er is
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tegenwoordig weinig licht en vrolijkheid. Er is
angst en rouw en de agressie neemt toe. Waar
is het licht van God te zien? Er is een
verbinding met de tijd van Ely. De woorden van
de Heer klonken zelden en werden niet
doorgegeven. Ieder deed maar wat. Heel
herkenbaar in onze tijd. De zonen van Ely
waren corrupt en eigenden zich de offerande
toe.Toch staat er dat de lamp van God niet was
uitgegaan. Er was nog hoop. Samuel gaat zien
en horen waar dat licht een teken van is.
Samuel kende God nog niet; had niet geleerd
om te bidden en te luisteren. Hij kende alleen
de offerdienst in de tempel. Toen de Heer hem
riep kwam Hij heel dichtbij met zijn woord en
dan kan Samuel aan zijn opdracht beginnen.
De tijd van stilte is voorbij. God geeft opnieuw
het licht. Hij roept ook ons bij onze naam. Hij
kent ons. Kennen wij de Heer? Luisteren wij
naar Hem? Gods woord, toen en nu, blijft
hetzelfde: aan onrecht zal een einde komen. In
het Nieuwe Testament lazen we dat Jezus als
woord en licht van God in de wereld komt. Ook
toen was het een donkere tijd. Jezus was voor
hen het licht. Hij zette een kind in het midden,
wéér een kind, en zei: `Als je een kind ontvangt
ontvang je mij en als je mij ontvangt ontvang je
God, mijn Vader`. Als je liefde geeft aan iemand
die afhankelijk is, aan wie dan ook, dan doe je
wat God van mensen verlangt. Dan zie je iets
van God: liefde en toekomst. God liet het
vlammetje van hoop weer oplichten door
Samuel die zich liet aanspreken door de stem
van God. Ook nu geeft God zijn woord als een
licht in ons leven, Jezus Christus. Als wij zijn
stem verstaan zien we wat wij kunnen doen in
Gods liefde, net als Samuel. Amen.

bestemming van
de collecten
mee: 1e: PKN:
Missionair werk
2e: Kerkelijk
werk. 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 `Onze Vader`
Het slotlied kan iedereen in de
kerk in gedachten
meelezen en thuis
uit volle borst
meezingen, het
`Opwekkings-lied`:
`Heer, uw licht en
uw liefde schijnen`

Zending en zegen

Thuis en in de kerk ontvangen wij de onmisbare
zegen van de Heer. Wij beamen deze in ons hart.

Stilte
Orgelspel
Dienst van gebeden en gaven

De ouderling van dienst heeft een aantal
mededelingen. Volgende week vieren wij de
Maaltijd van de Heer, in de kerk en thuis. De
bloemen gaan als groet van onze gemeente
naar Sjoukje Wagenaar.
Diaken Wiebren Jongbloed deelt de
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