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                         PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o.  
          Oudejaarsavond 2019 – 19.30 uur 

 

Wolkom en bemoediging 
In tsjinst op âldjiersjûn, men komt doch wat 
oars as oare kearen by elkoar, we stappe 
straks ommers oer de drompel it nije jier yn. It is 
in tsjinst fan werom en foarút sjen.  

 
Alderfing fan tsjinst 
Linda Jongbloed 
iepent de tsjinst mei 
de wurden:   
Kom binnen.Vertel je 
verhaal. Warm je aan 
het vuur dat in ons 
brandt. Koester je in 

onze aandacht. Want we laten niemand in de 
kou staan. Niemand  die een dichte  deur mag 
treffen. Stap over de drempel. Kom in het licht 
en voel je thuis.  

Hjirnei spilet Elske Roorda op 
de klarinet it begjin fan Psalm 
21. 
As bemoediging lêst Linda 
psalm 121 –Bijbel in Gewone 
Taal. 
Elske Roorda spilet de lêste 
trije rigels fan dizze psalm.  
 

Gedicht 
De foargonger lêst it gedicht Fal: 

 
In paad by ôfgrûnen lâns, sil ik it 
oprêde?  
Droegen wurde wol ik net fan witte. 
De sinne stekt, yn jo skaad kin ik net 
rêste.  
Allegeduerich mist myn foet in stipe, 
in draachflak, sadat ik allegedueriger 
fal 
en mar fal. Oant ik stean, oant ik 
sjong. 

 
 

Oanslutend sjonge we liet 121, 1 en 4. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lêzing: Prediker 3: 1 – 8, troch Klaaske de Boer. 
Folge troch liet 845: 

Tiid fan flok en tiid fan seine, 
tiid fan drûchte, tiid fan reinen, 
rike risping, tiid fan skea, ensfh. 

 
Lêzing: Prediker 3: 9 - 15 
(Klaaske) 
 
Hjirnei lústerje we nei it “Lit ús 
dêrom drinke”, fan Gerrit 
Breteler.   

Lezing: Romeinen 8: 31b-39 
– ds. Wiebrig de Boer : Als 
God voor ons is, wie zal dan 
tegen ons zijn? 
In aansluiting daarop zingen 
we lied 652, vers 2: “Wat zal 
ons schaden, wat van U 
scheiden, liefde die U hebt liefgehad?”   
 
Oud en nieuw –  Ritueel 
Vanavond is één groot drempelgebed, biddend 
mogen we leven, in overgave aan de God van 
het leven, in verbondenheid met de Eeuwige. 
Een over-de-drempel dienst, zou je ook kunnen 
zeggen, de drempel van – bijna - oud naar nieuw  
zonder te weten wat het zal brengen… We gaan 
met het licht van Christus, op hoop van zegen 
Op deze avond zijn we meer dan anders geneigd 
om ons te bezinnen. Wat zijn voor jou, voor mij 
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drempelmomenten geweest in het afgelopen 
jaar? En wat was als je omkijkt je bron, je 
kracht onderweg?  Wie was je gids? Waar was 
liefde?  
We gaan dat tastbaar maken door een aantal 
voorwerpen naar voren te halen, die ons 
misschien nog eens bepalen bij iets uit het 

oude jaar: herinneringen, 
gedachten, gevoelens, 
angsten en verwachtingen - 
fijne momenten en moeilijke 
ervaringen. Zoals een steen: 
voor alle opgaven die te zwaar 
waren en die daardoor niet 
uitgevoerd konden worden. Of 
scherven: voor alle 
teleurstellingen, voor dingen 
die pijn hebben gedaan, voor 
verwachtingen die niet 

uitkwamen, en voor de plannen die zijn mislukt 
Een  kruik water: voor de uren waarin we op 
adem konden komen en onze ziel rust konden 

geven. Bloemen: 
voor de fijne 
verrassingen en 
geslaagde 
ontmoetingen, voor 
de feestelijke 

momenten en voor het 
gevoel dat mensen van je 
houden zoals je bent  Een 
zakdoek: voor ieder zwaar 
afscheid, voor de tranen 

die zijn 

gehuild, voor de tranen 
waarmee ons hart zich 
vulde. Een kaars: voor het 
Kind, het kerstlicht dat in 
onze wereld is gekomen en 
voor alle lichte en heldere 
momenten in dit jaar. 

In de stilte die volgt kan 

iedereen voor zichzelf bedenken wat hij/zij van 
het afgelopen jaar mee wil nemen en waarvan 
hij/zij afscheid wil of moet nemen.   
 

As muzikale opmaat nei it nije jier spielje Klaske 
Deinum en Elske Roorda  van  Gabriel-Urbain 
Fauré: Sicilienne - Pelléas et Mélisande, Op.80.  
We zingen lied 511 (1,3,5,7) met tekst van 
Dietrich Bonnhoeffer: 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 
Bloemen  
De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar Drees en Elly 
Visser, Sjouke van der 
Kooistrjitte in Wirdum. 
Collecte: kerkelijk werk.  
 
Gebeden en zegen 
Het gebed Jaarwisseling” 
(ds. Sytze de Vries) 
wordt uitgesproken.  
Daarna krijgen we de 
eeuwenoude zegen mee: 

De Heer zegene en behoede je 
de Heer doe zijn aanschijn over je lichten en zij 
je genadig 
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de Heer verheffe zijn aangezicht over je en 
geve je vrede.  

.  
Opstaan om verder te reizen 
Hierna trekken we door de kapeldeuren de 
nacht in, het nieuwe jaar tegemoet. samen 
zingend “Dat it paad op dy takomt” van Hindrik 
van der Meer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
-Commissie oudejaarsavonddienst: 
  Klaaske de Boer, Geartsjevan der Meer 
-Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema 
--0rgel en piano: KlaskeDeinum 
-Klarinet: ElskeRoorda-Posthuma 
-Koster: Wiebe Brouwer 
-Beamer: Hendrik Hiemstra  
-Ouderling: Linda Jongbloed  
-Diakenen: Nieske Span en Tjitske Cnossen 
-Tekst:  AD.   Foto: ROB  
 


