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         Wirdum Fr e.o. 
Zondag 1 jan 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze eerste zondag van 2017 begon de 
dienst een half uurtje later. Dit omdat de 
meeste mensen toch het oude jaar uitzitten en 
misschien nog niet helemaal wakker waren om 

half tien. Iedereen 
wenste elkaar alle goeds 
toe voor 2017. In de hal 
stond de mand voor de 
voedselbank, waarin we 
onze gaven weer konden 
deponeren.   

Ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg heette 
ons na deze informele 
start een hartelijk 
welkom. 
We zingen met elkaar 
lied 513: 1 en 2:”God hat 
it earste wurd”   
 Hierna volgt de 
bemoediging en groet 
waarna we lied 67 : 3 
zingen: “De aarde heeft 
de vrucht gegeven, die 
door de hemel werd 
verwekt” 

 
Gebeden 
Er wordt uitleg 
bij het 
bloemstuk 
gegeven 
waarna het 
gebed van de 
zondag wordt 
gebeden.   
 

 

 

 
Dienst van de schriften 
Er is deze zondag geen  
overdenking maar er 
wordt een inleiding op 
de lezingen gehouden. 
 
Het nieuwe jaar ligt 
voor ons open. Hoe wordt jouw/onze weg 
als kerk en dorp. Dat weten we niet en 
daarom wensen we elkaar veel “heil en 
zegen” Dit zijn Bijbelse grondwoorden en 
die moeten we niet gedachteloos 
uitspreken. Het mogen geen loze woorden 
zijn. De Heer zegent van schepping tot 
voleinding. Dietrich Bonhoeffer was 
gevangen gezet door de Gestapo. Van uit 
zijn cel onder in een kelder schreef hij lied 
511. “Door goede machten trouw en stil 
omgeven” Hij hield zich vast aan God en 
dit lied is als een fluisterend gebed. Hij 
vroeg God om het heil voor alle 
opgejaagde zielen. Heil wordt vaak 
misbruikt en er is pas vrede en heil als 
alle mensen vrij kunnen leven. Met Gods 
woord als ster voor ons uit mogen we dit 
jaar beginnen. 
 
De 1e lezing is uit Numeri 6: 22-27 in het fries. Dit 
gaat over de zegen van de priester. 
 
Hierna zingen we lied 8a: 1,2 en 3: “Heer, onze 
Heer, hoe heerlijk is uw naam” 
 
De 2e lezing is uit Handelingen 4:8-12.  Petrus  
en Johannes worden verhoord omdat ze een 
verlamde man hadden genezen in de naam van 
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Christus. Petrus is vervuld van de Heilige Geest 
en getuigt dat de man is genezen door Christus 
die door hen gekruisigd was  maar door God uit 
de dood was opgestaan. 
 
We zingen lied 512: 1,2 en 4: “O Jezus, hoe 
vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in’t oor” 
 

De 3e lezing is uit Lucas 
2: 21. Toen er acht 
dagen waren verstreken 
en Hij besneden zou 
worden, kreeg Hij de 
naam Jezus.   

 
We zingen lied 489: 1 en 2: Yn djippe nacht lit 
Hij him kinne” 
 
Hierna volgt orgelspel. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Fam.  D. v.d. Meulen 
aan de legedyk 
 
1e Collecte:  zending 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Als gebed voor het nieuwe jaar wordt een 
gebed gebeden van Marinus v.d. Berg 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 415: 1 en 2: “Zegen 
ons,  Algoede, neem ons in Uw hoede 

 
 
 
 
 
 
 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer wat 
we beantwoorden 
door met elkaar 
lied 415: 3 te 
zingen: “Amen, 
amen, amen! Oan 
jo hillige namme 
Jezus Kristus, 
bringe we ear, 
seingje ús mei jo 
leafde, Hear!” 
 

 
 
Met elkaar genieten 
we van een lekker 
kopje koffie met 
cake en kruidkoek  
en kunnen we 
elkaar nogmaals 
veel heil en zegen 
toewensen. 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   W. De Boer-Romkema  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Joh. Koornstra   
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling van dienst:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Tjitske Visser  
HM 
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