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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
MORGENGEBED 

Zondag 1 januari 2012, Nieuwjaarsdag   
 

 

De kerkklokken luiden altijd een kwartier 
voor aanvang van de dienst, maar deze morgen 
slapen de klokken kennelijk uit. Desondanks weten 
meer dan 50 kerkgangers de weg naar de kerk te vinden. 

     
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van 
dienst, Simon 
Turkstra, heet ons 
van harte welkom. 
We zingen het 
ochtendlied “Sjong 
foar Gods gloarje”, 

eerste twee 
verzen. 
Ds. Wagenaar 
gaat met de 
gemeente voor 
in het 
openingsgebed, 
gevolgd door 
de laatste twee 
coupletten van 
eerder 
genoemd lied. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 121, een pelgrimslied 
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen”. 
Zingen psalm 121: 1-4. 
2e lezing: Lucas 2:21 
“Toen er acht dagen verstreken waren en hij 
besneden zou worden, kreeg hij de naam 
Jezus, die de engel had genoemd nog voordat 
hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen”. 
 

 
Preek: 
Vandaag is het de 8e dag na 
kerst. Traditioneel is de 8e 
dag de dag van de 
besnijdenis en naamgeving. Een “rite de 
passage”: opgenomen worden in Gods volk. 
Vergelijking met onze kinderdoop: opgenomen 
worden in de gemeenschap. Psalm 121 is geen 
bezwering dat ons niets kan overkomen, maar 
geeft ons het vertrouwen dat God bij ons is. 
Na de preek is er een kort moment van stilte en 
orgelspel. 
Zingen een lied van Sietze de Vries, uit 
Tussentijds lied 48: 1-4 en 6. 

 
Dienst van het Delen 
De bloemen gaan vandaag 
naar Jikke Wybenga. 
De ouderling van dienst 
roept op tot het koffiedrinken 
en nieuwjaarswensen na de 
dienst. 
1e Collecte: zending 
2e Collecte: kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het dankgebed wordt gedankt voor de 
huwelijksjubilea van twee echtparen uit de 
gemeente, maar ook gebeden voor hen die 
zoiets niet kunnen meemaken of niet meer 
kunnen meemaken. 
Dankgebed en voorbeden worden afgesloten met 
het gezamenlijk uitspreken van Us Heit.   
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Heenzending en Zegen 
Het slotlied is gezang 456  
“Hear, wol om ús tinke”, 
coupletten 1 en 2 voor de zegen en couplet 3 
als het AMEN na de zegen. 

 

Na afloop van het 
morgengebed is er in de 
kerk koffiedrinken en 
gelegenheid elkaar “folle lok 
en seine” toe te wensen. 
Het “folle lok en seine” 
stond ook al vermeld op de 
tekstborden in de kerk.  
 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:  Jannie Lindeman, Ypie Lindeboom 
Ouderlingen: Simon Turkstra, Sándor Weerstra  
Diakenen: Alie Kalsbeek, Hinke Meindersma 
Bloemen: Griet Tolsma 

 


