PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 19 september 2021
Startzondag
Welkom

Vandaag is de Startzondag van het winterwerk,
met als thema `Sin en wille kin folle tille`. Dit is
ook ons jaarthema.
Buiten is er eerst koffie,
fris en cake. In de kerk
speelt de Brassband
alvast en dat is buiten te
horen.
Eenmaal
binnen
worden de
aanwezige
gemeenteleden en
gasten van
harte welkom
geheten door
de ouderling
van dienst,
Linda
Jongbloed. Ook velen die
thuis, via streams, met ons
verbonden zijn worden
gegroet.
Wij beginnen de dienst met
het zingen van het
openingslied, Lied 150:
`Loof God, loof Hem overal`

Tijdens
bijeenkomsten
binnen onze
gemeente wordt
vaak
symbolisch een
kaars
aangestoken. Ook nu wordt het Licht ontstoken
aan de Paaskaars. Hierbij wordt Psalm 36: 8 – 10
gelezen.
Hierna luisteren wij naar `10.000 redenen`,
Remco Hakkert Vocals & Band, Opwekking 733
Bemoediging en gebed
V: Onze hulp in de naam van
de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE
GEMAAKT HEEFT V: Zon van
ons bestaan
A: GROND WAARIN WIJ
MOGEN WORTELEN V: Bron
van vreugde, fan wille sûnder
ein...
A: DIE ONS OPTILT EN ONS OP HANDEN
DRAAGT. AMEN
Jannie Lindeman bidt
het gebed voor de
startzondag, van
da. Harmke Heuver.
Hierna zingen
wij Lied 216:
1 en 3: `Dit is
een morgen
als ooit de
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eerste, zingende vogels geven hem door`

Weer opstarten

Vandaag vieren wij als dorpskerk de start van
een nieuw seizoen. Gelukkig krijgen we weer
meer ruimte maar voorzichtigheid blijft
belangrijk en we geven elkaar de ruimte.
Vandaag de uitnodiging om weer te komen om
zo samen een doorstart te maken. Er is
verlangen naar ontmoeting en vrolijkheid. Op
de banken liggen gekleurde herfstbladeren.
Daarop kan ieder schrijven wat hem/haar `Sin
en wille geeft`. De `oogst` verschijnt in het
kerkblad! Verschillende attributen die met
spiritualiteit te maken
hebben worden op de
beamer getoond. Eén
beeld is een `boom` met
wortels. Want in deze
kerk sta je stil bij waarin
je geworteld bent. Hier
komen wij samen bij de
bron van leven, die wij
God noemen. Een
mooie tekst: `Familie is
als de takken aan een
boom. We groeien allemaal in andere
richtingen, maar onze wortels blijven hetzelfde`
Zo zou je de gemeente ook als een familie
kunnen zien. Bijeengehouden in de goede
grond van de ene God. Aan de waterstromen
van de Eeuwige, verbonden met de
onderstroom van lijn liefde.

Gedicht: `De onderstroom`, uit: Verhalen uit
de onderstroom (Jan Bot)
Harm de Vries
spreekt een gebed
uit en leest hierna uit
het Oude Testament:
Prediker 9:9b
Wij zingen: Lied 886:
Abba Vader

Verhaal uit de Bijbel: `De vrienden van de
verlamde` uit: Het hoogste woord, Bijbel voor

kinderen, verteld door Linda
Jongbloed.
Wij luisteren naar het lied `Kijk
omhoog` van Nick en Simon.
Ondertussen gaan de kinderen
aan het werk in het koor van de
kerk.

Een enkel woord ter
overweging

`Sin en wille kin folle tille`. Dat die woorden waar
mogen worden in onze gemeenschap. Dat we
weer mogen opstaan uit die lange coronatijd, met
elkaar en met God. Sin
en wille kunnen we
niet altijd uit onszelf
halen. De
Psalmwoorden zeggen
wij steeds na: `Want bij
U is de bron van het
leven. Door uw licht
zien wij het licht`. Wij hoeven het niet allemaal
zelf te maken maar mogen zijn wie we zijn. Aan
het licht van de zon van zijn liefde, aan de stroom
van zijn liefde mogen wij opademen en leven.
Door alle drukte kunnen we blind raken voor de
onderstroom en vergeten dat we tot rust mogen
komen aan de waterstromen van de eeuwige
God.
Neem die
rust en
verwonder
je. Dan
kan het je
overkomen dat je weer weet waartoe je bestaat.
Geloven heeft niet alleen te maken met
geestelijke zaken maar ook met lichamelijkheid.
Zoals in de tekst van Prediker: niet alleen
zwoegen maar ook genieten met lichaam en
geest, elke dag. De verlamde man heeft het zicht
op de onderstroom verloren en mist de zin van
zijn leven. Zijn vrienden hadden vertrouwen en
daardoor werd hij gered. Sámen ergens voor
gaan, elkaar helpen om weer op te staan uit alles
wat verlammend kan werken. Op
hoop van zegen, met sin en wille.
Amen.
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Wij zingen het Slotlied, Lied 675: 1 en 2:
`Geest van hierboven`

Moment van stilte
Muziek van de Brassband

Een bijzondere

geloofsbelijdenis

wordt uitgesproken door
de ouderling van dienst.

Dienst van gebeden
en gaven

De ouderling van dienst heeft een aantal
mededelingen: - de bloemen gaan als groet van
onze gemeente naar Baukje
Jansma.
De bestemming van de
collecten:
1e: Kerk in Actie – Syrië
2e: Kerkelijk werk. De
collecten worden bij de
uitgang gehouden; een
bijdrage kan ook via de
bank worden overgemaakt.
Hannah Reitsma vertelt
over het nieuwe
jaarprogramma, namens
de Commissie `Focus op
het jaar`. Dit wordt op de
beamer gepresenteerd.

Hierna bidden wij in
stilte voor deze
wereld, voor een
ander, voor onszelf.

Zending en zegen
Thuis en in de kerk
ontvangen wij de
onmisbare zegen van de
Heer.

De gebeden worden
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het
`Onze Vader`.

Onder het lied `Kom mee
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naar buiten allemaal` verlaten we de kerk.

Buiten maken we een rondgang rond het
kerkhof, waar de kinderen staan om hun
kunstwerken te laten zien.

Dan gaan we naar de
Fikarijtuin voor een gezellig
samenzijn met een hapje
en een drankje.
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