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Zondag 20 december; vierde Advent
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan drs. A. Fraanje,
Drachten.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanavond zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Lofprijsdienst. Ook op kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
KLEIN GLORIA
Tijdens deze adventstijd ,een tijd van inkeer en verwachting,
zingen we het KLEIN GLORIA niet. Dat doen we weer op
Eerste Kerstdag.
Vrijdag 25 december; eerste Kerstdag
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
‘s Middags is er geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e Kerk in actie kinderen in de knel.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
Zaterdag 26 december; tweede Kerstdag
Kinderkerstviering (voor jong en oud) om 10.00 uur. Met
voorganger dhr. L. Blees, een verhaal van de KND, Fedde
de Vries op piano en jeugdleden van Excelsior op cornet. De
viering is te volgen www.gereformeerdekerkdriesumca.frl en
het YouTube-kanaal van Connected Jeugdwerk.
Zondag 27 december
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan mevr. R. v.d.
Wal-v. Akker, Morra.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. S.
Boukes, Damwâld.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
Bloemengroet
In verband met covid-19 zal de bloemengroet op
een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot
tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief
worden vermeld.
Verjaardagen
Op 24 december is jarig zr. A. Brouwer-Kingma, Singel 6,
9114 RN Driezum en 27 december zr. IJ. Kingma-Visser,
Foarwei 29a, 9114 RA Driezum.Van harte gefeliciteerd met
dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook
een goed jaar mag zijn.
De Kerst-Inn gaat niet door, maar….
We hebben helaas moeten besluiten om de Kerst-Inn niet
door te laten gaan. We vinden het gezien de strengere
maatregelen niet verantwoord om zoveel mensen naar onze
kerk te laten komen. Maar zoals hierboven vermeld wordt er
een korte online kinderkerstviering voor jong en oud
verzorgd op Tweede Kerstdag. Deze is om 10.00 uur te
volgen via www.gereformeerdekerkdriesumca.frl en het
YouTube-kanaal van Connected Jeugdwerk.

Uit de pastorie
Zondag 20 december is er in de avonddienst de zangdienst
bij kaarslicht. Onze mannen zijn druk aan het oefenen,
bepaalde liederen klinken zelfs tweestemmig. Het wordt
prachtig! Gelukkig mag er wel publiek komen dus geef u
gerust op voor de dienst. U en jij bent welkom. Mocht u geen
plaats kunnen bemachtigen? Ook deze dienst wordt met
beeld en geluid uitgezonden.
1e Kerstdag hopen we om half tien dienst te hebben.
Waarschijnlijk staat de engelenzang centraal. Wat dat lied
ons te zeggen heeft? We hopen er met elkaar over na te
denken.
2e Kerstdag is het de bedoeling dat er via de livestream het
één en ander te horen en te zien is.
Met vriendelijke groet, Leo
Verscherpte maatregelen
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen moesten er
op korte termijn enkele lastige beslissingen worden
genomen. Hieronder een opsomming:
• De Kerst-inn samenkomsten op 23 en 24 december a.s
komen te vervallen.
• De kerkdienst op vrijdag 25 december a.s. gaat wel door,
aanmelden voor deze dienst mag eerder plaatsvinden dan
alleen op de donderdagavond. Aanmelden kan gewoon bij
Romke of Jan.
• Op 26 december is er alleen een kerkdienst uitzending via
livestream op het internet te volgen (aanmelden hoeft niet).
In deze dienst wordt extra aandacht besteed aan de jongste
kinderen en is bedoeld als vervanging van de Kerstviering in
de Nije Warf. Deze dienst begint om 10.00 uur en is te
volgen via www.gereformeerdekerkdriesumca.frl en het
YouTube-kanaal van Connected Jeugdwerk.
• De kinderoppas vervalt tot en met 17 januari 2021.
• De gezinsdienst die staat gepland voor 10 januari
(middagdienst) vervalt, het wordt een normale dienst.
• Kinderen telden voorheen niet mee bij het aanmelden voor
het bijwonen van een kerkdienst, vanaf nu is dat wel het
geval.
• Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in de
kerkzaal (binnenkomst, vertrek, enz.) wordt zeer op prijs
gesteld. Tijdens de dienst mag het kapje af worden gezet.
Voor wie geen mondkapje bij zich heeft ligt er een exemplaar
bij de ingang.
We hopen en bidden om een zegen op de landelijk en
wereldwijd genomen coronamaatregelen.
Mededeling van de kerkenraad
Om persoonlijke redenen heeft Durk Reiding ontheffing van
het ambt als diaken aangevraagd.
Het moderamen heeft begrip voor zijn verzoek en heeft dit
ingewilligd.
Met de volgende verkiezingen wordt de vacature van een
diaken ingevuld.

DANIËL 2: “WERELDBEELD OP LEMEN VOETEN”
Nieuwsgierig? Ga naar onze website of volg deze link.

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Quilt
Komende twee
weken hangt deze
quilt aan het
kanselkleed.
Het is gemaakt naar
een schilderij van
Jan Kooistra.
De geboorte van
Jezus in Bethlehem.
Lucas 2: 7
Op de quilt is de
Hudsonrivier niet
zichtbaar.
Ik heb in het midden
de Empire State
Building gezet.
Op het schilderij staat hij helemaal rechts.
En nu de bijzondere uitleg die Jan Kooistra aan dit
schilderij heeft gegeven:
Ieder kent de traditionele afbeelding van de geboorte van
Jezus.
Het prachtige tafereel in de warme stal met om kribbe heen
Jozef en Maria en de os en de ezel.....
Maar ik wilde graag een verbinding maken met de dag van
vandaag.
Ik wilde aangeven dat de geboorte van Jezus niet slechts
een romantisch verhaal is van lang geleden.
Daarom besloot ik er iets van deze tijd bij te schilderen.
Ik heb gekozen voor de wereldstad New York, met de skyline
van Manhattan aan de Hudsonrivier.
Het had ook een andere stad kunnen zijn, als symbool voor
de wereld van vandaag.
Een stad op zichzelf gericht, waar alles draait om macht en
geld.
Een ster verlicht de stal...maar ook de stad New York die
gehuld is in een koud licht...
Het is de ster waarover gesproken wordt in Openbaring
22:16b : Ik ben de wortel en de nakomeling van David, de
stralende morgenster!
Ik heb de tegenstelling
groot gemaakt door
verschillende kleuren te
kiezen:
Warme kleuren waar Jezus
is, maar buiten zijn
aanwezigheid overheerst
het koude licht...
Maar.... je kunt op weg
gaan....vanuit de koude
wereld-zonder-God
kun je via de heuvels van
Golgotha, waar je de
kruisen ziet,
naar de open deur van de
stal waar Jezus is.
Naar de warmte van Jezus.
In de deuropening zie je
gestalten staan.
Mensen zoals jij en ik....
je kunt de stap zetten om
naar Jezus te gaan.

Collectebonnen verkoop
Vanwege de strengere maatregelen is er maandag geen
bonnenverkoop. Als er iemand bonnen wil hebben kunnen
ze bellen met Oege Dijkstra.tel.0622379497, of Griet Postma
tel. 424569. College kerkrentmeesters
Stuur eens een kaartje
Rond deze tijd worden er weer kerst- en nieuwjaarskaarten
verstuurd naar familie, vrienden en bekenden. Ook is het een
mooie gelegenheid om mensen binnen of buiten onze
gemeente te laten weten dat we ze niet zijn vergeten.
Laten we daarom omzien naar elkaar en ook eens een
kaartje naar iemand sturen die al een tijdlang wegens
opname in het zieken- of verzorgingshuis of op een andere
wijze "buiten beeld" is geraakt. Voor adressen binnen onze
gemeente is de gemeentegids een handig hulpmiddel.
LOFPRIJSDIENST MET ‘LICHTJES”
Beste mensen, bij
alles wat niet
doorgaat gaan we
‘onze lichtjesdienst’
op d.v. 20 december
om 19.30 wel
houden Dus geef u
hiervoor op, dit kan
zoals gebruikelijk op
de donderdagavond
(17 december)
echter vol=vol, (max. 30). U kunt ook anderen erop
attenderen dat de dienst via live stream te volgen is.
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda
21 dec

Geen collectebonnenverkoop

Kerktelefoon
Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals
beluisteren, ga dan naar: http://www.kerkomroep.nl (onze
kerk is te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of
via een “kerkwebradio” (via de telefoonlijn). Ook voor een
korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio.
Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of
met het college van kerkrentmeesters.
Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07
Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 25 december, 18.00 uur (liefst digitaal)
inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.frl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
Bankrekeningnr. kerk:
NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Lukas 2: 10-11

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie zondag 20 december 2020 09.30 uur GK Driezum
Voorganger: Drs. A.J. Fraanje, Drachten
Organist:
Fedde de Vries
M.m.v. de zanggroep.
Voor de dienst: Opwekking 585 “Er is een dag” (YouTube 30-06-2007)
Aanvangslied: Psalm 25 vs. 2 en 10. Organist en zanggroep.
Gelegenheid voor persoonlijk gebed.
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet.
Nederland zingt: “Licht in de nacht” (28-11-2016).
Bemoedigingsteksten.
Nederland zingt: “Met het oog op U gericht” (Sint-Joris kerk 23 mei 2020).
Morgengebed.
Nederland zingt: “Genade zo oneindig groot” (30-01- 2017).
Lezen uit de Heilige Schrift
Mattheus 21 vs. 33-46
Onderricht aan hogepriesters, oudsten en farizeeën
23Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe.
Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus gaf hun
ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid
ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met
elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26Maar
als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27Dus
gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke
bevoegdheid ik die dingen doe. 28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga
vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 30Tegen de
ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader
gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van
het koninkrijk van God. 32Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de
tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 33Luister naar een
andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers
en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. 34Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde
hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. 35Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze
mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. 36Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere
groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn
zoon zullen ze wel ontzag hebben. 38Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op,
laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” 39en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
40Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ 41Ze antwoordden: ‘De onmensen!
Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel
aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 42Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De
steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”
43Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.
44Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 45Toen de
hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. 46Ze wilden hem graag
gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Nederland zingt: “Er is een God die hoort” (7 jan 2018).
Preek Thema: “Spoedig zal komen de hemelse Heer”.
Gezang: 117 L.v.d.K. 6.7. Organist en zanggroep.
Danken en bidden
Danklied: Nederland zingt. “Gaat stillen in den lande” 127 L.v.d.K. (22-12-2019).
Wegzending en Zegen met samen het uitspreken: Amen, Amen dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer.
Tijdens het verlaten van de kerk: Nederland zingt: “Ruwe stormen mogen woeden” (Ichtuskerk URK 9 aug 2018).

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie vrijdag 25 december 2020 09.30 GK Driezum
Voorganger: Leo Blees
Organist:
Fedde de Vries

Welkom
Lied Gezang 135 vers 1 en 3
1 Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’z op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Stil gebed
Votum en groet
Lied Psalm 84 vers 1
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Gebed
Geloofsbelijdenis
Beamerlied

Sela met “Kerstnacht”
https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo

Lezing: Lukas 2 vers 8 tot en met 21 NBV
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel
van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren
kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat
God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15Toen de
engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te
zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en
het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover
nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals
het hun was gezegd. 21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel
had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Lied Gezang 134 vers 1 en 2
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Preek
Beamer

Libera met “O Holy night”
https://www.youtube.com/watch?v=BTQKU6uUBjU

Gebed
Lied ELB 101 Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zegen
Collecte

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Liturgie zondag 20 december 2020 19.30 GK Driezum
M.m.v.
Anja Heijkamp – Kommerie: orgel
Fedde de Vries: piano en muzikale leiding
Leo Blees: voorganger
Mannenzanggroep: Oege, Romke, Lourens, Piet, Klaas, Marten, Leo, Sjolle, Gerrit

Voor de dienst orgelspel door Anja
Zingen

Weerklank 127 In de Stad van koning David

Welkom
Stil gebed en Votum en groet
Zingen

Wordt stil nu de Ene tot ons spreekt

Gebed
Zingen

Jezus U bent het Licht

Lezing 1 Jesaja 60 vers 1 tot en met 5 HSV
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en
uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u
toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.
Zingen

Wij trekken in een langs stoet

Lezing 2 Johannes 8 vers 12 tot en met 20 HSV
12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het leven hebben.
13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
14 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan
gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
15 U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.
16 En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.
17 En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is.
18 Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u
ook Mijn Vader kennen.
20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog
niet gekomen was.
Zingen

Wij staan aan Zijn kribbe

Overdenking
Orgelsolo
Zingen

Donker de nacht

Dankgebed
Zingen

Joy to the world

Zegen
Zingen

Vervuld van Uw zegen

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

