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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 30 december 2012 

                                   

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst heet ons 
welkom. 
We zingen 
ps.147: 1 en 2  
"Mijn licht, mijn 
heil is Hij, mijn 
God en Here" 
En daarna 
spreken we het 

bemoedigingsgebed uit en zingen het 
drempellied "Al myn hope” 
  
Het gebed om ontferming sluit de voorganger af 
met Kyrie Eleison; Heer ontferm u. 
Na dit gebed zingen we de lofzang "Licht in 
onze ogen" (tussentijds, 125: 1-6)  
  

Het bijbel citaat 
Koosje 
Reitsma 
leest hun 
trouwtekst 
Deutero-
nomium 33 
vers 27a 
voor in zes 
verschillende 
vertalingen. 
Geweldig om 

te merken hoe verrassend dit is.  
In de nieuwste vertaling staat: Van oudsher is 
God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor 
eeuwig. 
De strekking was: “Je kunt altijd bij God 
aankloppen”. 
 
 
  

 

 
Gebed voor de schriftlezing 
Mogen wij als dragers van het Licht  vanmorgen 
een licht ontsteken uit het Bijbelgedeelte. Amen. 
 
Lezing Jes.61: 10 - 62: 3. “Ik vind grote vreugde 
in de Heer”. 
Gez. 161: 1, 2 en 3 zingen we nu. 
De tweede lezing is uit Lucas 2: 22 en 33- 40. 
“De vader en moeder van Jezus waren verbaast 
over wat er over Hem werd gezegd”. 
  
Preek 
We kregen 
allemaal een 
kopij van een 
Rembrandt 
schilderij van 
Simeon en 
Anne met het 
pasgeboren kind Jezus in hun armen. 
Het schilderij dateert hoogstwaarschijnlijk van 
1628. 
Hij schilderde dikwijls de boodschap van een 
bijbels verhaal. Op dit schilderij staat Simeon met 
gesloten ogen. 
Het was als hij iets wilde zeggen voor hij dood 
zou gaan. Het innerlijke oog straalt een 
dankbaarheid uit over de geboorte van Jezus.. 
Het derde oog is het innerlijke oog. Dit is het 
geestelijke oog. Je kunt het jaar overzien. 
Dichte ogen geeft rust en vrede. Je kunt biddend 
luisteren 
Simeon zag het Licht, dat is het geloven. Het licht 
moet gedragen worden. 
Vroom betekent dat je voorzichtig moet zien. 
Simeon was Godvrezend en vroom. 
De vrede van het Kind kon alleen door het derde 
oog worden gezien. 
Anna betekent genade, is genegenheid. Wees 
genegen op de drempel van oud en nieuw. 
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Kijk Anna hier is het Kind dat vrede geeft zegt 
Simeon. Net als Simeon kon zij in vrede gaan 
net zoals wij in vrede kunnen gaan. Amen 
  
Stilte en muziek 
  

Mededelingen 
De 1e collecte is 
voor de diaconie 
en de 2e voor 
onderhoud 
gebouwen.  
De bloemen blijven 
staan voor de 
oudjaarsdienst van 
morgen.  
  

Gebeden 

Dankzeggen dat we horen mogen over het 
Kind.  
Dat de bron van vertrouwen bewaard blijft en 
de Bijbel als een gids voor ons is.  

We bidden voor 
ons zelf en de 
grote wereld en 
de mensen in 
India. Dat een 
vrouw een 
mens is en 
geen middel. 
Mag het volk 
wakker worden. 
We sluiten de 
gebeden af met 
het gezamenlijk 

bidden van Het Onze Vader. 

  
Ons slotlied is gez. 167: 5 en 6 
Wij gaan naar huis met de zegen van God en 
beamen dit met het driemaal zingen van "Amen, 
amen, amen" 
  

Medewerkers 
Voorganger    ds.S. Ypma van 

          Scharnegoutum 
Organist          Albert Minnema 
Koster             Johannes Koornstra 
Ouderling v. dienst  Corry Brouwer 
2e ouderling    Simon Turkstra 
Diakenen         Tjitske Visser en  

           Janny Pimmelaar 
Bloemen          Lieuwkje v. Lune 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koster, Dominee en de Ouderling van dienst 
praten nog even na…  
 . 


