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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 29 dec. 2019 

 
Welkom 

De dienst van deze 
morgen begint niet zoals 
gewoonlijk om 9.30 uur , 
maar om 11.00 uur. 
We worden welkom 
geheten door ouderling van 
dienst Linda Jongbloed.   
Als openingslied zingen we 

lied 243: 1,2,5,6 en 7: 
“ O, Heer mijn God, ook deze nacht 
Zij lof en eer U toegebracht” 

 

Dienst van de voorbereiding 
Hierna volgt een stil gebed, groet en 

bemoediging. 
Dan volgt het 
drempelgebed 
op het bijna 
einde van het 
oude jaar 2019.   
 
 

Het Kyriëgebed  wordt nu gebeden. 
Als antwoord zingen we als Glorialied, lied 885: 
“ Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, 
Er is geen schaduw van omkeer bij U” 
 

Dienst van het Woord 
Na het gebed lezen we 
psalm 121. Het is een 
pelgrimslied. Ik sla mijn 
ogen op naar de bergen, 
vanwaar komt mijn hulp? 
 
We zingen nu lied 
121:1,2,3,4.   
“Ik sla mijn ogen op en zie 
De hoge bergen aan” 
 

Preek 
Dit is de zondag tussen kerst en het nieuwe jaar. 
Het is een tijd van terugkijken en vooruitzien. 
God is tot ons gekomen in het Kerstkind. 
Er waren het afgelopen jaar veel problemen. 
Nepnieuws, stikstof, zorgen om de natuur. Het 
ontbreekt ons vaak aan houvast. Wat kunnen wij 
als kerk na de Kerst? Veel mensen gaan niet 
meer naar de kerk, maar je ziet veel meer stille 
tochten als er iets is gebeurd. Mensen staan dan 
naast elkaar en zoeken steun bij elkaar. 
Veel mensen zeggen dat ze God vinden in de 
natuur, maar God is een God van mensen. Je 
kunt  wel Gods aanwezigheid voelen in de 
natuur, maar dan ben je er niet. God bestaat voor 
ieder die gelooft, maar als je dat niet doet, ervaar 
je God ook niet. God kan ons vergezellen als het 
voor andere mensen te moeilijk wordt om dat te 
doen. Hij houdt ons 
vast. 
 
Als je ergens voor 
vecht, i.p.v. er tegen 
vecht, dan komt er 
veel voor elkaar. Neem elkaar bij de hand en 
vecht met elkaar voor de dingen die goed zijn en 
waar je in gelooft. Dat hebben we nodig in 2020. 
We bidden en hopen daarop. Nieuwe dingen 
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beginnen vaak klein, maar met elkaar gaat het 
groeien. 
Amen 
 

Stilte   
Orgelspel 
 
Na het orgelspel zingen  
we lied 803:1 en 6:  
“Uit oer is hij getogen 
Aartsvader Abraham” 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Mededelingen 

 
De bloemen van 
deze zondag gaan 
naar ds. Bloemink. 
Hij komt bijna 35 
jaar hier als 
gastpredikant en 
dat is wel een 
bloemetje waard. 

Hij was blij verrast en bedankte ook ons als 
gemeente. 
 
1e collecte: zending 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 
 
Na het dankgebed zingen we lied 863:1,2,4: 
“Nu laat ons God de Here 
Dankzeggen en Hem eren” 
 
Na de voorbeden volgt een stil gebed en samen 
bidden we het Onze Vader. 
Als afsluiting van de gebeden zingen we lied 
863:5 en 6: 
“Wij bidden U algoede; 
Wil altijd ons behoeden” 
 
Als slotlied zingen we lied 246b: 1,2,5 en 7: 
“ De maan is opgekomen, 
De aarde ligt in dromen” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zending en Zegen 

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal 
gezongen Amen.   
Als antwoord zingen we hierop lied 425: 
“Vervult van Uw 
zegen gaan wij 
onze wegen 
Van hier, uit dit 
huis waar Uw stem 
wordt gehoord” 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Bloemink Beetgum  
Organist:        A.Minnema   
Ouderling:      Linda Jongbloed  
Diakenen:      Wiebren Jongbloed,  

Jannie Lindeman 
Koster:           Haye de Boer          

Beamer:         Gerrit de Vries   
Bloemen:        Fokje Tolsma 
Tekst: HM       Foto:  ROB  


