PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o
5 sept. 2021 0m 9.30 uur
Welkom en
mededelingen

Op deze prachtige zonnige
dag worden we welkom
geheten door ouderling
Corrie Brouwer.

Intochtslied

Als intochtslied zingen we

lied 116: 1 en 3
“God heb ik lief, want die getrouwe Heer”

In het stormen van de tijd”
Het thema van deze dienst is “Beter horen”
Voordat we daar meer over horen gaat de
dominee voor in gebed om ontferming.
We zingen daarop lied
124 uit de
Evangelische
Liedbundel op de wijze
van lied 868
“Dit is de dag die de
heer heeft gemaakt en
gegeven”
Er volgt nu een gebed om de Geest van God.
Als antwoord hierop zingen we lied 313: 2
“God iepenet hert en earen,
Dat wy, yn leauwe oan Him”

Schriftlezing

Na bemoediging en
groet volgt een stil
gebed.
Hierna volgt het
drempelgebed.
We zingen nu lied
283:1,2,3,4 en 5
“In de veelheid van
geluiden

De lezing is uit Marcus 7: 3137
Jezus gaat naar het Meer van
Galilea, waar een man bij
Hem wordt gebracht die doof
is.Dit wordt gelezen door
Corrie Brouwer.
We zingen lied 837 :1 en 4
“Iedereen zoekt U, jong en oud,
Speurend langs allerlei wegen”
Preek
Er wordt een dove man bij Jezus gebracht. Hij is
vanaf zijn geboorte doof en heeft zo veel gemist
in zijn leven. Muziek, praten met leeftijdsgenoten,
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het kon allemaal niet. Het is dan moeilijk om je
te uiten en contacten te leggen. Mensen
bedoelen het vaak goed en zullen wel bepalen
wat goed voor je is en wordt er voor je beslist.
Deze man wordt als lijdend voorwerp bij Jezus
gebracht. Had hij hier zelf een stem in? Jezus
neemt hem apart in de stilte. Het gaat nu om
hem en Jezus gebruikt gebarentaal wat hij
begrijpt.
Maar het gaat ook om
mensen die goede oren
hebben en toch moeite
hebben met luisteren. Er
is nooit echt stilte en we
zijn snel afgeleid. Mensen
zijn vaak bezig met hun
eigen verhaal en luisteren niet naar wat jij hebt
te vertellen. Je sluit je dan maar af van je
gevoel en houdt je stil, bang om uitgelachen te
worden. Je durft je emoties niet te tonen. Je
sluit je af voor ruzies met muziek om al die
harde stemmen niet te horen. Vaak sluiten we
ons ook af voor de stem van ons geweten zodat
misstanden zoals de toeslagenaffaire, maar
voort kunnen woekeren.
Horen wij in al die geluiden nog wel de stem
van God? Wanneer gaan de oren van de
mensen echt open? Door zijn vingers in de oren
van de dove man te stoppen, graaft Jezus
a.h.w. een tunnel door de grote
berg van stilte. En door speeksel
op zijn tong te doen geeft Jezus
iets van zichzelf. Dan zucht Jezus,
kijkt op naar de hemel, en laat
daar mee zien dat ons verdriet
Hem raakt. Effatha: wordt
geopend. De dove man mag zich
helemaal openstellen voor God en medemens.
Gods Geest kan ons opnieuw geboren laten
worden met een levend hart en nieuwe oren.
We mogen om die Geest bidden.
Amen.
Na de preek
volgt een
moment van
stilte en daarna
orgelmuziek.

We zingen vervolgens uit de Evangelische
Liedbundel nr. 205: 1 en 4. Op de wijze van lied
221
“Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
En mij gestreeld als zuidenwind de bomen.

Mededelingen

De bloemen gaan als groet
van de gemeente naar mevr.
W.Offringa-Miedema
De 1e collecte is voor KIA:
werelddiaconaat
De 2e collecte is voor kerkelijk
werk.

Herdenking

De gemeente wordt nu gevraagd te gaan staan.
Ons gemeentelid Hendrik Algra is op 24 Aug.
overleden op de leeftijd van 63 jaar.
Terwijl de ouderling het gedicht van Hanna Lam,
de minsken fan foarbij, voorleest, steekt de
diaken een kaarsje aan dat in
de kapel wordt geplaatst.

Na dankgebed en
voorbeden bidden
we met zijn allen
het Onze Vader.

Als slot zingen we met elkaar lied 978: 1 en 4
“Aan U behoort, o Heer der heren,
De aarde met haar wel en wee”
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Zegen
We mogen nu de
zegen ontvangen en
dat beantwoorden met
het zingen van 3 keer
Amen

Medewerkers
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster:
Beamer:
Bloemen:

ds. H.J. de Groot Burgum
Corrie Brouwer
Hannah Reitsma
Sietse Kraak Nijlân
Gerrit de Vries
Hendrik Hiemstra
Lies de Jong
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