PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 14 februari 2021
Welkom
Ook deze zondag om 9.15
uur luiden de kerkklokken
weer. Een teken dat de
kerkdienst begint, hoewel
we dit van uit huis kunnen
beluisteren.
Ouderling van
dienst Gysbert
Wassenaar heet
ons allen welkom,
waar we ook zijn,
om deze dienst
mee te beleven.

“Tel met mij de uren die zo traag vergaan
Stel mij gerust nu in mijn lichaam onrust
huist.
Verdrijf de angst die rondspookt in mijn
ziel
Kom met nieuw licht, nu veel in mij
verlangt naar U”
Luisterlied
We kunnen nu luisteren en
zien naar het lied “Licht dat
ons aanstoot in de morgen”
gezongen door Leoni Jansen.

Dienst van voorbereiding
De organist speelt
het lied 206 :1 en 2
“Hear Jezus, ljocht
fan de iere moarn,
Sjoch ús yn geunst
en goedens oan”
Bemoediging en groet
Na de bemoediging en groet speelt het
orgel lied 31: 1 en 6
“Op U vertrouw ik, Heer der heren
Gij die mijn sterkte zijt”
Smeekgebed- van Luc Wolthuis uit het
liedboek pag. 82 Dit wordt voorgelezen
door diaken Nieske Span.

Dienst van de schriften
De 1e lezing in uit het eerste Testament:
Psalm 32 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Gelukkig is de mens van wie de ontrouw
wordt
vergeven,
van wie de
zonden
worden
bedekt.
De organist speelt hierop lied 32a.
“Gelukkig ben je als je schuld bekent,
Je fouten zonder omhaal toe kunt geven”
De 2e lezing is uit het Nieuwe
Testament:
Marcus 1: 40-45 en wordt
gelezen door ouderling Gysbert
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Wassenaar.
Iemand die aan huidvraat leed kwam
naar Jezus en smeekte om hulp.
Luisterlied:
Na een korte toelichting kijken en
luisteren we naar het lied “Ik heb je lief”
van Stef Bos.
Preek
Deze dagen
kan er
geschaatst
worden. Er is
sneeuwpret
en is er even iets anders, iets bijzonders.
De levenslust bloeit weer even op. We
lazen over 2 mensen, een dichter( psalm
32) en een man in quarantaine.
Net als het ijs niet altijd even mooi is, zo
is ook het leven niet altijd mooi. Zo is dat
ook met deze man uit het evangelie van
Marcus. Hij is een levende dode. Het is
als is hij in een wak gereden en hij roept
Jezus om hulp. Hij wil graag weer vaste
grond onder de voeten hebben. Als
Jezus zegt: ik heb je lief, dan kunnen we
weer opkrabbelen.
In psalm 32 staat:
gelukkig de mens
van wie de
zonden worden
bedekt. Als je
zwijgt over je
zonden dan wordt
alles zwaar tot je
er onder bezwijkt.
Je kunt niet tot
bloei komen. We
belichten graag
onze zonnige
kant, de foute

dingen houden we liever stil.
Gods licht belicht ook je schaduwkanten.
Je moet je wel open durven te stellen.
Je bent gezegend als een drukkende
schuld van je schouders wordt genomen.
God is een gids op je weg. Wees niet
koppig als God je Gids wil zijn. Jezus zag
de man met huisvraat en Hij keek verder
dan zijn ziekte. Hij zag de hele mens en
hij mag weer meedoen met de
gemeenschap.
Jezus zegt: Ik ben bij je, je bent niet
alleen.
Laten we zo gemeenschap zijn in deze
vreemde tijd en naar elkaar omzien als
gemeenschap van Christus.
Amen
Moment van stilte
Na deze stilte volgt er
orgelspel
Dienst van het delen

De bloemen
gaan als
groet van de
gemeente
naar Lies de
Jong.

De gaven voor de collectes kunnen weer
worden overgemaakt naar de bekende
banknummers.
De 1e collecte is voor Kerk in Actie
noodhulp in Ethiopië
De 2e collecte is voor het kerkelijk werk.
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Gebeden
Na de gebeden bidden we met elkaar
het Ús Heit
Er volgt nu
een filmpje
over de

Zending en zegen
We krijgen
de zegen
mee en
kunnen dit
beantwoorden
met Amen
Medewerkers

40dagentijd.
Ik ben er voor jou, zeven keer
barmhartigheid.
Als slotlied wordt lied 834 gespeeld
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
God, laat voor mij uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
Naar lijf en ziel herboren zijn”

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Orgel:
Koster:
Beamer:
Bloemen:
Telst: HM
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