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Dienst van de voorbereiding 
Namens de kerkenraad heet Alie Bouma ons 

welkom. Zoals gebruikelijk wordt 
genoemd wie deze morgen de 
voorganger is en wie de organist 
is. Maar vandaag wordt ook de 
koster en de bloemschikster met 
naam genoemd, een nieuwe 
trend?  
Het openingslied is psalm 72: 1 

en 2 “Geef, 
Heer, de 
koning uwe 
rechten”. 
We zijn een 
ogenblik stil 
voor God, 
waarna ds. 
Wiebrig de 

Boer-Romkema voorgaat in 
gebed. 
Zingen lied 72: 6.   
Het gebed om ontferming wordt 
besloten met het “Kyrië eleison” 
(lied 367d). Daarna volgt het 
loflied 489: 1 en 2 “Komt ons in 
diepe nacht ter ore”.   

 
 

Dienst van de schriften 
Een gebed voor de schriftlezingen. 
1e lezing: Jesaja 40: 1-11, een heilsvisioen uit 
het troostboek van de tweede Jesaja. 
Lied 100: 2 en 3 “Roept uit met blijdschap: God 
is Hij”. 
2e lezing: uit een brief van Paulus, Titus 3: 4-7 
over Gods barmhartigheid. 
Lied 100: 4. 
 

 
3e lezing uit het evangelie van Lucas 3: 15-16 en 
21-22 (in het Fries) over de doop van Jezus. 

Lied 356: 1,6 en 7 “O God die uit 
het water”. 
Solozang door de predikante, het 
refrein door de gemeente 
gezongen.   
 
Overdenking 
Op Oudjaarsavond sprak de 
predikante nog over voorjaar, maar 
nu hebben we drie dagen 
weercode rood vanwege ijzel 
gehad. Alleen de elektronische 
snelweg was nog begaanbaar. De 

kinderen gingen ons die dagen voor in het 
plezier. Wit is de kleur van Epifanie 
(=verschijning). Vreugde over de komst van 
Jezus. 
Code rood in deze dienst: de warmte van Gods 
barmhartigheid. Deze code rood maakt het leven 
juist mogelijk, niet drie dagen, maar alle dagen. 
De barmhartigheid, warmhartigheid, kan de 
ijsvorming rondom ons eigen hart wegnemen. 
Jesaja vraagt zich af wat hij moet 
roepen. Zeg dat het Woord van God 
eeuwigheidswaarde heeft! Dat is de 
troost.  
Barmhartigheid heeft te maken met 
genade. Bij de doop gaan we niet kopje-
onder, maar worden we uit het water 
gehaald; wij staan op om zelf barmhartigheid te 
oefenen. Code rood van Gods liefde.   
Een kind bezoekt met zijn vader een kathedraal 
en ziet in prachtige gebrandschilderde ramen 
mensen afgebeeld. Zijn vader zegt dat dat 
heiligen zijn. Thuisgekomen vraagt de moeder 
wat hij gezien heeft; en wat zijn heiligen dan? Dat 
zijn mensen waar het licht doorheen straalt! 
Als een herder weidt de Eeuwige Zijn kudde. 
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De overdenking eindigt met het luisteren naar 
het duet “He shall feed His flock like a 
shepherd” (Jesaja 40:11) uit de Messiah van 
Händel. 
Stilte. 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst Alie Bouma heeft de 
volgende mededelingen.   

 
De 
bloemen 
gaan 
naar 
Marga 
Bloem. 

Woensdagavond leerhuis in de Fikarij, aanvang 
19.30 uur (Zingen is dubbel bidden). 
Donderdagmiddag “nifelmiddei” in de Fikarij, 
14.00 uur. 
Aanstaande zondag 10.00 uursdienst (thema 
muziek) en ’s avonds vesperdienst. 
1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het gebed “Pelgrimeren” van Klaas van der 
Kamp wordt uitgesproken, gevolgd door eigen 
gebeden in stilte en afgesloten met het 
gezamenlijk uitgesproken “Onze Vader”. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij staand lied 686: 1,2 en 3 
“De Geest des Heren heeft”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hierna worden we 
heengezonden 
met de zegen van 
de Heer om ook 
zelf tot zegen te 
zijn.  
Onder de 
orgelklanken van 
“De Heer is mijn 
herder” verlaten 
wij het kerkgebouw. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema   
Koster:   Klaas Krol  
Bloemen: Bep Minnema 
Ouderlingen:  Alie Bouma, Carla van der Graaf 
Diakenen: Tjitske Cnossen, Nieske Span 
SIW  


