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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 27 december  2015 
 
Dienst van de voorbereiding 

Na de bijzondere diensten op 
kerstavond en kerstmorgen 
nu op de ‘derde kerstdag’ een 
dienst waarin ds B. Bloemink 
uit Beetgum voorgaat. Bram 

Postmus bespeelt 
het orgel. 
Ouderling Carla de 
Graaf heet een 
ieder welkom. 
 
Het intochtslied is 
496. 

 
Na het drempelgebed 
zingen we tussen de 
voorbeden Kyrie eleison  
nr. 76A uit de SOW 
bundel en daarna uit 
dezelfde bundel het 

Glorialied  ‘Wes bliid, wes bliid’ 
 
Dienst van de schriften 
 
De voorganger leest Psalm 13, een psalm van 
David en aansluitend zingen we lied 885 ‘Groot 
is uw trouw, o Heer’. 
 
Overdenking 
Na het kerstfeest gaan we nu richting oud en nieuw. Er 
waren terroristische aanslagen, er is geweld in Irak, Syrie 
en andere Aziatische landen en vluchtelingen zijn al 
tientallen jaren in kampen. 
Nu de vluchtelingen Europa binnen komen en alles 

dichtbij komt, weten wij er niet goed 
raad mee. Ook wordt er angst 
gezaaid.  
Wat kunnen wij in het nieuwe jaar 
betekenen voor alle deze vluchtende 
en verwarde mensen. 
 
Wij mogen al onze vragen over  

 
vreemdelingen vanuit een andere samenleving, vragen 
over verdriet, zorgen over onze kinderen enz. uitspreken 
naar God.  
 
Als je je zorgen inbrengt bij God kan 
het gebeuren dat het vechten tegen, 
verandert in vechten voor en dat je 
er voor gaat. Het kan energie geven 
en er kunnen wonderen gebeuren. 
En helemaal als je het samen doet 
met anderen.  Psalm 13 gaat daar ook over. 
Een kerkgemeenschap is een vorm waarin je elkaar sterker 
kunt maken en kunt oefenen in het omgaan met God. Alles 
krijgt plek in een liturgie. We kunnen vanuit de kerk op een 
praktische manier aan de slag gaan in het dorp, land en 
wereld.   
We kunnen doodmoe worden als we er in blijven steken en 
er tegen vechten. 
We kunnen laten merken waar we onze moed vandaan 
halen, we staan er niet alleen voor. Laten we samen 
zoeken naar het goede en vanuit geloof, hoop en liefde een 
luisterend oor bieden, inlevend en bemoedigend . De 
voorganger wenst ons daarbij alvast een gezegend 2016. 

 
Daarna is er stilte en orgelmuziek. 
We zingen lied 418 ‘God schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven’.  
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan deze zondag naar 
Lies de Jong. 
 
1e Collecte:  Diaconie. 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen 
 
Wij bedenken het overlijden van 
Sijmen Monsma door stilte en de 
woorden van ‘Minsken fan foarby.’  

 
Er wordt 
een kaarsje 
voor hem 
aange-
stoken. 
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De gebeden 
Na lied 745, 1 volgt het dankgebed waarin 
steun wordt gevraagd voor de familie Monsma 
en dank wordt uitgesproken voor de goede 
mensen om ons heen. Soms gebeuren 
‘wonderen’ waardoor mensen het leven weer 
zien zitten. Na het zingen van  lied 745, 2 en 4 
volgt het gezamenlijke Onze vader. 
 
We zingen lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met 
je zijn’.  
 
De voorganger benadrukt nog eens dat als we 
iets voor een ander willen doen, dat ook iets 
eenvoudigs kan zijn.   
 
Verder meldt hij dat de organist  zich 
vanmorgen ziek heeft gemeld. Op het 
allerlaatste moment is Bram Postmus nog 
ingesprongen. Bram krijgt applaus en we 
zingen vervolgens slotlied 425 ‘Vervuld van uw 
zegen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heenzending en Zegen 
 

Na de zegen verlaten we de kerk. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  B. Bloemink 
Organist:  Bram Postmus  
Koster:   Johannes Koornstra  
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling van dienst:  Carla de Graaf 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom 
Diakenen:         Jannie Pimmelaar en 

Nieske Span.     
JR. 
  

 


