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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 30 december 2018    

 
Welkom 

Ouderling van dienst Truus 
Sterrenburg heet iedereen 
welkom. Op deze laatste 
zondag van het jaar is ds. 
Bloemink onze 
gastpredikant. 
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Als openingslied 
wordt gezongen lied 
863: 1,2,5,6 “Nu laat 
ons God de Here”. 
Na stil gebed en 
aanvangswoorden 
volgt het 
kyriëgebed. 
Woorden uit Micha 

7: 7 en 18 over het uitzien naar de vergevende 
God worden gelezen.   
We zingen lied 885 geheel “Groot is uw trouw, 
o Heer”. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het Woord. 
Lezing Jesaja 7: 10-16. Achaz weigert een 
teken van God te ontvangen, maar hij krijgt het 

teken dat de zoon Immanuël 
zal worden geboren 
Lezing Matteüs 1: 17-25. Jozef 
wordt aangezegd dat de 
maagd een zoon zal baren. 
Wij zingen lied 601 geheel 

“Licht dat ons aanstoot in de morgen”. 
 

Prediking 
De gele hesjes op straat waren vaak in het 
nieuws de afgelopen tijd. Eén ding hadden de 

mensen met deze hesjes gemeen: ze waren 
tegen iets. “Ze” moeten weg! Nooit werd hen 
gevraagd door verslaggevers wat ze zelf aan hun 
grieven deden. 
In de lezingen van vanmorgen gaat het over wat 
we verwachten in de toekomst, van het 
gemeentebestuur, het kerkbestuur, enz.  
Niet jullie, maar wij!  
Met elkaar verantwoordelijk 
zijn voor de gemeenschap. 
Jesaja zegt tegen Achaz: heb 
vertrouwen. Achaz heeft angst 
om risico’s te lopen. Ook wij 
worden vaak liever niet 
aangesproken door gebrek aan lef (= durf te 
leven). Maar God zoekt wegen om mensen aan 
te spreken. Als we een teken krijgen moeten we 
er wat mee doen. Zo ook Jozef, de engel die hem 
aanspreekt zegt: noem het kind Jezus (= God 
redt). Naar bijbels besef begint je leven bij het 
noemen van je naam. De kerk kan een plaats zijn 
om je te laten aanspreken. 
Elk mens kan, zonder het te weten, een engel 
voor een ander zijn. 
Wat verwachten wij van onze samenleving? 
Geen gele, maar groene hesjes. Een beweging 
van groene hesjes met spandoeken waar we 
vóór zijn. En wat je daaraan doet. Groen is de 
kleur van hoop en verbinding, nodig in onze 
samenleving. Laten we ervoor gaan. 
Een gezegend nieuwjaar met oog voor de ander 
en doen wat nodig is. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
 
Dienst van gebeden en gaven 

Een gebed, dank voor het blij zijn met 
elkaar als gemeente. Gebed voor 
allen met zorg, zieken, mantelzorgers, 
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bestuurders. 
Na stil gebed wordt 
gezamenlijk het Onze Vader 
uitgesproken.   
De ouderling van dienst deelt 
mee dat de bloemen gaan 
naar fam. De Haan in Wirdum. 
1e collecte: zending 
2e collecte: onderhoud 
gebouwen 
Na de rondgang van de 

collectes zingen we het slotlied 416 geheel “Ga 
met God en Hij zal met je zijn”. 

Zending en zegen 

Na de uitgesproken zegen wordt deze 
beantwoord met het zingen van lied 425 “Vervuld 
van uw zegen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds, B. Bloemink, Beetgum 
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling: Truus Sterrenburg   
Diakenen: Jannie Lindeman, Wiebren Jongbloed          

Koster:  Janny Veenstra    
Beamer:  Gerrit de Vries   
Bloemen:  Bep Minnema  
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