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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 6 januari 2013 

 
Welkom 
Voor de dienst begint zijn er verscheidene 
gemeenteleden die elkaar een Gelukkig 
Nieuwjaar toewensen.  

Ouderling van dienst 
Sándor Weerstra heet 
ons welkom. Het 
intochtslied is “Licht en 
licht” 
 
“Om licht te zien zijn 
wij gekomen, 
een krans van mensen 
wereldwijd 
die waakzaan van de 
vrede dromen 

en werken aan gerechtigheid. 
Ontsteek het vuur opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: 
vrienden met vrede hand in hand.” 
 
Hoe toepasselijk, tijdens het zingen van dit lied 
breekt buiten de zon door het donkere 
wolkendek.  
 
Bijbels citaat 

Als 
Geartsje 
van der 
Meer naar 
voren loopt 
om haar 
Bijbels 
citaat te 
vertelen, 
klinkt er 
zachtjes 

een adagio uit de luidsprekers: langzame, 
rustgevende klassieke muziek. Voor Geartsje is 
die rust sterk verbonden met het lezen van  

 
Psalm 23: “De heer is mijn Herder, het ontbreekt 
mij aan niets.“ Dit is ook haar dooptekst die steun 
geeft als ze die nodig heeft. 
 
De schrift-
lezingen zijn 
de profetie 
van Jesaja 
60, de 
verzen 1-6 
en uit het 
evangelie 
van Matteüs 
2, de verzen 
1-12. 
Tussen de 
schrift-
lezingen door 
zingen we vers 3 van de Koningspsalm 72: 
Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot 
land zijn lof.” 
 
Preek  
We weten niet hoe de mensen ruim 2000 jaar 
geleden hebben gereageerd op de tekenen aan 
de hemel. We zien wel dat sommige mensen 
toen op zoek gingen naar het Licht. Mensen 
zagen dromen in vervulling gaan, geschenken 
werden overhandigd. Mooi zoals Matteüs 
terugwijst naar Jesaja. Wij zouden graag zien dat 
de weerklank toen van de geboorte van Jezus 
vandaag opnieuw zou klinken. Ook wij zoeken 
naar tekenen van de aanwezigheid van Jezus. 
Het verhaal over Herodes gaat over de sterken. 
Maar er is toen iets verschoven. Mensen zagen 
tekenen en gingen op zoek. En die zoektocht 
eindigde niet bij de sterken, maar bij een klein 
kind. Ook vandaag zijn tekenen waarneembaar, 
kleine tekenen van Zijn kracht. Amen. 
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Orgelspel 
Na het orgelspel wordt Gezang 160 gezongen: 
”Komt ons in de diepe nacht ter ore”. 
 

Collecten 
1e collecte: oecumene 
2e collecte: kerkelijk werk 

 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van 
onze gemeente 
naar Trudy Vink in 
de S 
Valkemastraat. 
 

Dankgebed- 
voorbeden- 
stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader 

 
Slotlied en zegen 
Wij gaan naar huis met de zegen van God. De 
zegenbede wordt beantwoord met het zingen 
van: “Amen, amen, amen”. 

 
Koffie 
Na de dienst nemen velen de gelegenheid te 
baat om elkaar tijdens het koffiedrinken nog 
een gezegend Nieuwjaar toe te wensen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:   ds. A. Buizer- 

Tchiengang 
Organist:     Klaske Deinum 
Koster:      Klaas Krol 
Ouderling van dienst:  Sándor Weerstra 
2e ouderling:      Arie Dol 
Diakenen:                   Wiebren Jongbloed en 

Alie Kalsbeek 


