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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 11 januari 2015       

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Alie 
Bouma heet een ieder 
welkom. Het openingslied lied 
100: 1,2,3 wordt staande 
gezongen. Na het 
bemoedigingsgebed volgt het 
4e couplet. Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema leest de 
regels geschreven bij deze 
psalm:   

Zoek zijn 
aangezicht waar 
vreugde is: 
wie zingt, ziet met 
hartsogen,  ziet 
soms poorten 
even opengaan.   
Hem leren loven 
wordt een 

eeuwigheid. 
Het gebed voor alle nood in de wereld (Nigeria, 
Parijs) wordt afgewisseld met het Kyrie eleison 
volgens lied 367d.   
De lofzang is lied 154b: 1,8,9,10 “Heel de 
schepping, prijs de Heer”. 
 
 

 
Dienst van de schriften 
Gebed bij de opening van de Bijbel. 
Jesaja 55: 1-11 (water en 
voedsel voor een ieder, 
zonder betaling) wordt in 
drie delen gelezen, 
afgewisseld met lied 382: 
1,2,3 over de Maaltijd des 
Heren. 
Volgens traditie op deze zondag gaat de 2e 
lezing over de doop van Jezus: Marcus 1: 1-13. 
Lied 517: 1,2 “Christus, uit God geboren” volgt. 
Overdenking 
Psalm 100: “want God is 
overstelpend goed, die ons in vrede 
wonen doet”. Om dit te zingen een 
paar dagen na de aanslag in Parijs 
heb je de ogen van geloof nodig. 
Hoe moet het nu verder? De vraag 
komt op, als ik alles in vrijheid mag  zeggen, 
moet ik dat ook altijd doen? Onze samenleving 
ontbreekt het aan verbindende verhalen; we 
hebben elkaar nodig om in gesprek te raken. Een 
gezicht krijgen voor elkaar. Hier leggen wij onze 
wanhoop en onze hoop elkaar voor. Voor God 
dienstvaardig zijn is rechtvaardig zijn. De doop 
symboliseert dat God met ons 
meegaat, maar roept ook op om Hem 
te dienen. Woorden van Jesaja geven 
ons kracht. In onze samenleving 
wordt alles in geld uitgedrukt. maar 
alles van waarde is weerloos 
(Lucebert). Het leven zelf is niet te 
koop. Voortdurend zoeken naar een weg; Jesaja 
wijst een weg aan in een bange 
wereld. Amen. 
Na de overdenking is er stilte en 
orgelspel. 
We zingen een lied over de 
betekenis van de doop: lied 353: 
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1,2,3 “Nu heeft het oude leven afgedaan”, het 
1e vers solo gezongen door de voorganger.   
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst heeft de volgende 

medede-
lingen. 
De 
bloemen 
gaan naar 
Anna de 
Ruiter in 
Leppe-
hiem te 
Akkrum.  

Volgende week een 10-uur-dienst met thema 
“Wat geeft energie”, vooraf koffiedrinken. 
1e collecte: diaconie (speciaal doel ebola). 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Dank- en voorbede voor onze vrijheid van 
woord, doe ons geloven niet in minder, maar in 
meer, dichten van kloof tussen mensen, kritisch 
blijven op onszelf, voor allen die lijden, rouw 
dragen, zieken. 
Stil gebed, afgesloten met het Onze Vader. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna worden we heengezonden met de zegen 
van de Heer; 3x Amen.  
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Wiebe Brouwer   
Bloemen: Neeltje Hellinga 
Ouderlingen:  Alie Bouma, Gjalt Lindeboom 
Diakenen:            Tjitske Visser, Alie Kalsbeek  
SW.  

 


