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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 7-1-2018 

 
Iedereen wordt welkom 
geheten door de 
ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg. 
Vandaag is de 
voorganger Corry 
Nicolay.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is 117a: 1,2 ‘Gij volken, loof 
uw God de Heer.’ 

 
De predikant wenst ons 
“Folle lok en seine yn it 
nije jier”.  
Gebed: in het begin 
van het nieuwe jaar 
brengen we onze 
dankbaarheid bij God, 

maar ook de dingen die niet goed gaan en waar 
we zorgen over hebben. 
 
Zingen: ‘Vrede voor jou’: 1 en 3. 
 
Daarna verschijnt op de beamer: Centrale 
leefregel en drie geschenken. De centrale 
leefregel is:  “behandel een ander zoals je zelf 
behandeld wilt worden”. In de traditie van de 
wijze mannen ontvangen wij  drie geschenken: 
genade, vergeving en verlossing.  
 
Zingen: 302a ‘God in den hoog alleen zij eer’. 
 
Dienst van de schriften 
Het thema van deze dienst is ‘Als de wijzen je 
leiden’. 
Na het gebed van de zondag volgt de 
eerste lezing uit Jesaja 61: 10-11.  
Aansluitend zingen we ‘Jesaja’s droom uit 
Jesaja 11’. 
De tweede lezing is uit Mattheus 2: 1 t/m 14. 

Daarna zingen we het vervolg van Jesaja’s 
droom. 
 
Verkondiging. 
Vanmorgen laten we ons leiden door de wijzen. 
Balthazar, Melchior en Kasper. Respectievelijk 
ongeveer 40, 60 en 20 jaar en afkomstig uit , 
Ethiopie, Europa en Azië. Ze vertegenwoordigen 
de werelddelen. Het gaat de hele wereld aan en 
alle leeftijden.  God is er voor iedereen, voor de 
uitersten, de wijzen en de herders, en alles daar 
tussen in. 
De economie groeit momenteel, maar dit merkt 
niet iedereen. Veel mensen glijden af, raken het 
overzicht kwijt, hebben problemen thuis, zijn 
eenzaam en depressief.   
 
Het is onze taak om ‘in te 
loggen’ bij Jezus, dat geeft 
hoop. Wij kunnen veel doen 
voor een ander. Stel je open 
op en luister met respect 
wat er bij een ander leeft. Neem iedereen 
serieus, wees voorzichtig met tegenspraak en 
oordeel niet. Je hoeft ook niets op te lossen. Er 
voor elkaar zijn is al voldoende. Waar zitten onze 
kansen die God ons biedt, welk voorbeeld leven 
we voor aan onze kinderen en kleinkinderen. 
God schenk ons de kracht om dicht bij u te 
blijven. Amen. 
 
Na de stilte en orgelmuziek zingen we: Lied 418 
‘God, Schenk ons de kracht’ 
 
Dienst van de gebeden 
en gaven 
Mededelingen: De bloemen 
gaan naar mevrouw  
T. Jongbloed-Spoelstra.   
Collecten:  
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1e. Nepal: ‘Gezond door schoon drinkwater’... 
De voorganger en 
haar man zijn al 
jaren actief met 
projecten in Nepal. 
We zien beelden 
op de beamer van 
de situatie in dat 

land. De  verwoeste 
waterleiding bij de school 
in een arm berggebied 
wordt hersteld.   
 
2e Eigen kerk. 
 

We openen het gebed en zingen Ubi Caritas 
daarna wordt het prachtige gebed op blz. 1355 
van het liedboek van Franciscus van Assisi 
voorgelezen. Het gebed en stil gebed wordt 
afgesloten, met het gezamenlijke Onze vader. 
Na de gebeden volgt het slotlied: lied 416: 1,2 
en 3 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’. 

 
 
 
 
 

Zegen 
Daarna leest 
de voorganger 
de bemoe-
digende 
woorden van 
Mieke van den 
Berg:   
 
Mensen die uit de hoop leven zien verder 
Mensen die uit de liefsten leven zien dieper 
Mensen die vanuit het geloof leven zien alles in 
een ander licht. 
 
Na de zegen zingen we als antwoord lied 416: 4. 
Daarna verlaten we de kerk. De dominee en 
ouderling van dienst wensen ons bij de deur nog 
een prettige zondag en een goede week. 
 
Vervolgens 
is er koffie, 
thee, koek 
en tijd om 
elkaar te 
ontmoeten.  
 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. Corry Nicolay 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:   Truus Sterrenburg 
Diaken:               Jannie Lindeman,  
   Wiebren Jongbloed 

Koster:    Janny Veenstra 
Beamerpresentatie:  Steven Feenstra 


