PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 7 maart 2021
Welkom

Ouderling Elizabeth Mozes heet iedereen
welkom op deze derde zondag in de 40-dagentijd. Een beperkt
aantal mensen mag
weer aanwezig zijn
tijdens de dienst.
Ook de
zondagsschool is
weer bijeen in de
Fikarij. De liederen
worden gezongen door predikant en ouderling.

Dienst van de voorbereiding

(Matteüs 25: 35).
Kijken en luisteren
naar het lied “Als ik
aan mijn land denk”
van Lisolore
Gerritsen uitgevoerd
door Leoni Jansen en
Carel Kraaijenhof.

Dienst van het Woord

Lezing door Elizabeth Mozes:
Exodus 20: 1-17

Het openingslied is lied 25a: 1,2 “Mijn ogen zijn
gevestigd op God”.

Stil gebed en
bemoediging “Ús
help yn ‘e namme
fan de Hear”.
Kyrielied is lied 997:
1,2 over
vluchtelingen, elk
vers voorafgegaan
door lied 844 “May we see Christ’s loving face”.
Vandaag is het zondag Oculi (Latijn voor ogen),
genoemd naar psalm 25. Het thema van deze
40-dagen-tijd is “Ik ben er voor jou”. In de
bloemschikking zien we een open hartvorm,
boomstammetjes en glazen, die gevuld worden
als symbool van de zeven werken van
barmhartigheid. Vandaag: “Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij op”

het zingen van lied 19: 4
“By ’t tsjinjen fan de Hear”.
Jannie Lindeman leest het
evangelie naar Johannes
2: 13-22 over Jezus in de
tempel.

over de Tien
Woorden,
gevolgd door

Kort orgelspel
als
intermezzo.

Preek

Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.
Nu we hier vanmorgen weer bijeen zijn kunnen
we ons wel allemaal vreemdeling voelen. We zijn
nu veel op afstand, zoals via Zoom, Teams enz.,
zoals ook Jong Belegen dat doet. Bijbels gezien
zijn we ook vreemdelingen; als zwerver altijd

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
07 maart 2021

1

onderweg met het eind van de reis bij God.
Psalm 25: “Mijn ogen zijn gevestigd op U, tot
Gij mij redt”.
De Israëlieten zijn
gered uit Egypte.
Mensen op de vlucht
in grote nood doen
een beroep op
medemenselijkheid.
Wat betekent dit voor
ons, welke rol speelt
mijn geloof hierbij?
Straks bij de verkiezingen op 17 maart? De
ander aanzien met lef. Wie is die vreemdeling,
ben je het zelf?
Ontmoeting van twee vreemden, dan elkaar
zien, zodat je geen
vreemde meer bent voor
elkaar. Daar kan de zegen
op rusten.
Amen.

Stilte en orgelspel
Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling van dienst.
De bloemen gaan naar Abe
en Koosje Reitsma.
10 maart a.s. is er biddag
voor gewas en arbeid.
Collectes bij de deur of via
de bank:
1e collecte: Kerk in Actie
(Libanon)
2e collecte: kerkelijk werk
We zien enkele dia’s met
betrekking tot de collecte
voor Libanon.
Aandacht wordt gevraagd voor het meedenken
over het toekomstig beleidsplan van de kerk.
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,

afgesloten met het Ús Heit.
Het slotlied “Zolang wij ademhalen” kan via het
scherm worden gevolgd.

Zending en zegen
Wij worden met de
zegen en het Amen
heengezonden de
wereld in.
Na de dienst speelt
de organist de
melodie van psalm
25 driemaal.

Medewerkers
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Koster:
Beamer:
m.m.v.:
Tekst: SIW
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