PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 5 januari 2020
Op de eerste zondag in het nieuwe jaar komen
gemeenteleden en gasten samen voor Woord
en Lied. Bij binnenkomst worden al
nieuwjaarswensen gedeeld. De mand voor de
voedselbank staat klaar in de hal.

zingen wij Lied 997: 1, 2 en 4: `- en vele
duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor
moord en brand; genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!`

Dienst van de voorbereiding

Het glorialied wordt gezongen: Lied 305: 1 en
2: `Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke
naam!`

Welkom en
mededelingen
De ouderling van dienst
heet iedereen van harte
welkom. Ook
gemeenteleden die de
dienst volgen via internet en op deze manier
vanochtend met ons verbonden zijn.

Dienst van de Schriften

Wij bidden het gebed om de Heilige Geest door
te zingen Lied 314: 1 en 3: `Here Jezus, om uw
woord zijn wij hier bijeen gekomen`
De eerste lezing
is uit het Oude
Testament,
Jesaja 60: 1 – 6:
`STA!...
…VERLICHT!`
Wij zingen Lied 444: 1, 2 en 4: `Nu daagt het in
het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de
volken troosten, die eeuwig heersen zal`

Wy sjonge it iepeningsliet, liet 84: 1, 3 en 6,
steande en yn it Frysk: `Hoe leaflik is jo hûs, o
Hear, de wenning dêr`t
jo namme klear ta
klinken komt foar alle
minsken`
Na votum en groet
bidden wij het
drempelgebed.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 2: 1 12
Hierna zingen
wij Lied 495: 1
en 3: `Toen
midden in de
wintertijd geen
vogel werd
gehoord,
verlieten
engelen zingende de hoge hemelpoort`

Als Kyriegebed
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Verkondiging: Jesaja 60: 1a: `STA!...

…VERLICHT!
In de twee gelezen Bijbelteksten horen we van
vooraanstaande leiders van volkeren die
geschenken aanbieden. Hebben deze teksten
betrekking op elkaar? De tekst van Jesaja
moeten we zien als een visioen van wat zal
gebeuren als Jezus terugkomt. Tegelijkertijd is
het Gods verzekering van Zijn belofte dat dit
visioen eens werkelijkheid zal worden. Jesaja
zegt: allen komen van ver naar Jeruzalem, de
stad van recht, vrede en gerechtigheid. Allen
die in God geloven, ook wij. Uit Midjan, Efa en
Seba komen ze en brengen goud en wierrook
mee. Ze komen uit een gebied dat ten Oosten
van Israël ligt. Deze volken komen ook voor in
de stamboom van het geslacht van Abraham en
zijn tweede vrouw, Ketura. Deze drie volken
vormen dus een stille verwijzing naar Abraham.
Zo wordt in al deze
beelden tot uitdrukking
gebracht dat alle volken
naar God komen in Sion
en Hem daar prijzen. Wij
moeten dit alles zien als
een soort voorbereiding voor de schriftlezing uit
Matteüs: wijzen uit het Oosten. Het is relevant
om deze geschiedenis in proporties terug te
brengen want er is veel ruis ontstaan rond dit
verhaal. Het evangelie vertelt er niets over. Is er
alleen maar onzekerheid? Nee. We hebben ook
het Oude Testament en alles in het Nieuwe
Testament heeft hierin zijn oorsprong. God
heeft ons via Jesaja laten weten dat Hij zijn
beloften gestand doet. Hij zal komen, op Zijn
tijd. Matteüs geeft met dit verhaal een
uitvoering van een profetie aan. De komst van
het Christuskind is ons aangekondigd. Hij zal
ons redden, ondanks ons voortdurend falen. Wij
moeten als hoorders van dit woord in beweging
komen en deze blijde boodschap uitdragen:
STA OP! WORDT VERLICHT! Als wij op Jezus
onze hoop blijven stellen worden wij
rechtvaardig verklaard. Door Jezus, door Gods
toedoen, door de Boodschap die in de Bijbel
staat is er een toekomst. Amen.

Wij zingen Lied 517: 1, 2 en 4: `Christus, uit God
geboren voor alle eeuwigheid`

Dienst van de Gebeden en Gaven
De bloemen gaan
vandaag als groet van
onze gemeente naar
mevr. PostmusDijkstra.
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerkelijk werk
Wij bidden onze
dankgebeden. Er
worden voorbeden
gedaan voor Jappie van der Land in Australië. Hij
woont met zijn gezin aan de rand van het
rampgebied waar hevige bosbranden heersen.
Hierna bidden wij in stilte.
Als afsluiting van de gebeden bidden wij
gezamenlijk het `Us Heit`
Als slotlied zingen wij Lied 705: 1 en 2: `Ere zij
aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster`

Stilte
Muziek
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Heenzending en Zegen

Wij
beantwoorden
de zegen met
Lied 425:
`Vervuld van
uw zegen gaan
wij onze
wegen van
hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord`
Na de dienst genieten we samen van een
heerlijk kopje koffie en
wensen wij elkaar `folle lok
en seine` voor het nieuwe
jaar!
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