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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 8 januari – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze rustige, grijze winterdag worden de 
bezoekers in de hal van de Sint Martinuskerk 

begroet door een van 
onze ambtsdragers. De 
ouderling van dienst 
heet de aanwezigen 
welkom. Als opening 
worden de verzen 1,4 
en 6 van lied 72 
gezongen: “Geef, 

Heer, de 
koning uwe 
rechten.”  
 
 
 
 
 
 
 

Na het drempelgebed 
volgt lied 272: “Wij 
zoeken in uw huis uw 
aangezicht, o Here.”   
 
In het kyriëgebed wordt 
gevraagd om heil en 
zegen voor de 
kinderen en de wereld. 

Als loflied zingen we:  
Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere!  

      lied 304. 
 
Bijbelverhalen 
Vandaag – Epifanie - wordt de kerstcyclus 
afgesloten; de voorganger vindt het fijn om te 

zien dat de lichtende kerstster nog in 
de kerk hangt en ook de kerstboom 
nog aanwezig is.  
 
Lezen:  
-Jesaja 60: 1 – 6 over het nieuwe 
Jeruzalem – gevolgd door lied 500: “Uit uw 
verborgenheid”. Voor onze gemeente een nieuw 
lied, maar wel erg mooi. 
-Matteüs 2: 1-12 over de zoektocht van de 
Magiërs naar het kind in de kribbe. Gevolgd door 
lied 506: ‘Wij trekken in een lange stoet.” 
 
Preek 
De jaarwisseling, een tijd voor 
bezinning. Waar zien we op 
terug, wat ligt voor ons? We 
weten we dat er van het ene 
op het andere moment dingen 
kunnen gebeuren die onze eigen wereld volledig 
op z’n kop kunnen zetten. Niets wordt dan ooit 
weer zoals het was. Het evangelie vertelt dat met 
de komst van Christus ons leven voorgoed is 
veranderd. Iedere dag wordt ons toekomst 
geboden, zelfs op de dag waarop we sterven! 
Met de kerstdagen achter ons geven de weken 
daarna ons gelegenheid, na te denken over de 
betekenis van de komst van Jezus voor ons 
leven. Die betekenis reikt tot aan de dag van 
vandaag. Christus werd geboren in een wereld 
vol dreiging; de wrede heerser Herodes liet uit 
angst voor een nieuwe koning alle jongetjes 

onder de 2 jaar vermoorden. 
Christus is geboren om licht te 
brengen in een donkere wereld. 
Hij schenkt ons het leven, iedere 
dag opnieuw. 

 
Na stilte en orgelspel worden de eerste twee 
verzen van lied 518 gezongen: “Hoe helder staat 
de morgenster”. 
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Bloemen  
De bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Jaep 
en Myn 
Dykstra in 
de 
Theodorus 
Beekhuis-
straat.   

 
 
 
 
 
 
Collecten 

Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie en 
(2) kerkelijk werk.  
 
Gebeden 
Wij bidden onze dank- en voorbeden en bidden 
en stilte.  
 

Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we het zegen lied 416: “Ga 
met God en Hij zal met je zijn”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het slot 
van de 
dienst 
krijgen we 
Gods zegen 
mee.   

 
 
 
 
              
 Medewerkers 
  Voorganger:  da. M. Hulzebos, Britsum   

  Organist:       Klaske Deinum                    

  Ouderling:          Alie Bouma  
  Diakenen:          Wiebren Jongbloed, Nieske Span 

  Bloemen: Klaaske de Boer 
  Koster:  Folkert Jongbloed 
  AD 


