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Wirdum Fr e.o. 

9 januari 2022 
Welkom  
Vanochtend opnieuw een bijna lege kerk. Fijn 

dat de aanwezigen in de 
wetenschap mogen verkeren 
dat thuis veel gemeenteleden 
en gasten de dienst online 
volgen om zo samen gemeente 
te kunnen zijn! Een zanggroep 
zingt de liederen om thuis het 
gemeentegevoel te versterken. 
Ouderling van dienst, Corry 
Brouwer, heet de aanwezigen 
in de kerk en iedereen die thuis 

verbonden is van harte welkom. 
 

Dienst van de voorbereiding 
 
Wij beginnen de 
dienst met het 
openingslied, Lied 
100: 1 en 2: `Juich 
Gode toe, bazuin en 
zing. Treed nader 
tot gij Hem omringt` 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn 
             handen 
V: Zoals een hert dat smacht naar water, 
A: zo smacht mijn ziel naar U, eeuwige 
             God 
V: mijn ziel dorst naar God, 
A: de God van leven; 
V: wij zijn op weg 
A: en komen voor zijn aangezicht. 
             Amen     

 
Zingen Lied 100: 3 en 4: 
`Treed statig binnen door de 
poort. Hier staat zijn troon, 
hier woont zijn woord` 
 

Wij zingen het gebed 
om ontferming: 
`Heer, ontferm U, Heer, 
ontferm U, Heer, ontferm U` 
 
Hierna zingen wij het 

glorialied, Lied 315:  

1 en 2: `Heb dank, o God van alle leven, die zijt 
alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt 
gegeven, uw licht en liefde ons toegewend` 
 

Dienst van de schriften 
 
Het gebed bij de opening van het Woord 
wordt gezongen, voorzang predikant; herhaling 
allen:  
`Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan` 
`Iepenje myn eagen foar jo goedens, en reitsje 
my oan` 
`Iepenje myn ferstân foar jo goedens, en reitsje 
my oan` 
`Iepenje hert en siel foar jo goedens, en reitsje ús 
oan` 
 
Lezing uit de brieven: 
Titus 3: 4 – 7 – NBV21 
door de diaken van dienst 
 
Zingen Lied 489: 2: `Geen 
ander teken ons gegeven, 
geen licht in onze duisternis, 
dan deze mens om mee te 
leven, een God die onze 
broeder is` 
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Lêzing út it Nije Testamint: Lucas 3: 15-16 en 
21- 22 door de ouderling van dienst 
 
Zingen Lied 686: 1 en 2: `De Geest des Heren 
heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit 
en leeft zijn adem uitgezaaid` 
 

Preek 

Folle lok en seine! Hjoed ek noch! It is miskien 
wol de moaiste nijjierswinsk dy`t der is. Goede, 
bemoedigjende wurden, fan dysels en toanen 
fan alzo hoge dy`t trochklinke yn `seine`. 
Wurden fan hoop. Wy ha ús net fertild oan ús 
jiertema `Sin en wille kin folle tille`, as wy 
sjogge nei wat der wól is en wat der wól kin en 
dêr wat bliidens yn fine kinne. Bliidens dy`t de 
grûn ûnder ús fuotten wurde kin. Wat is de lok 
en de seine dy`t fanút it Wurd hjoed op ús 

takomt? Litte 
wy as pylgers 
mar even ta 
rêst komme 
ûnder dit 
Wurd. 
Epifanie 
betsjut 

`ferskining`. It ferskinen fan Jezus as soan fan 
God ûnder ús, minsken. In iepenbiering as in 
strieljende sinne. Jezus wie en is seine foar de 
minsken; Hy hat ús leaf om wa`t wy binne. 
Jezus` doop wie net in privé-barren mar Hy 
waard doopt ûnder de minsken. Hy stelt him net 
boppe de minsken as Messias want Hy is de 
Kening dy`t tsjinje wol. Hy wol himsels lyts 
meitsje en ûnderdompelje litte yn de Jordaan 
om it geskink fan de doop te ûntfangen. De 
himel gie iepen en de Hillige Geast saaide as in 
do op him del. De minsken tochten miskien oan 
Noach: nij libben, nij begjin. As oan it ferhaal yn 
Genesis. Gods Geast brocht en bringt nij 
libben, libbenskrêft. Sa is de do in symboal fan 
hoop mei it each op in nije wrâld. God soe mei 
Jezus mei gean wylst Hy it paad fan syn 
ropping gie. Jezus waard doopt yn de Jordaan. 
Dit is in grinswetter en sil gjin skieding bringe. 
Want der is in paad troch alle kwea; der is in 
God yn `e dea. Paulus stjoert in brief oan Titus, 
op Kreta. Hy skriuwt dat wy net befrijd wurde as 
wy grutte `ljochten` binne, as wêze moatte, 

foardat wy Gods befrijing ûntfange meie. Hy 
ferlost ús troch syn barmhertigens, út genede. 
Fernijd troch de krêft fan de Hillige Geast. It is in 
oerfloed fan leafde en genede dy`t oer ús hinne 
komt. Dat gjin Jordaan, gjin grins ús skiede sil fan 
syn leafde. As dat gjin lok en seine is! Amen. 
 

Stilte 
 
Orgelspel 
 

Dienst van het delen 

De bloemen gaan als groet van 

onze gemeente naar Froukje 

Bosma 

Collectes: 1e: Zending 2e: 

Kerkelijk werk 

 

De gebeden worden na het stil gebed 

afgerond door het gezamenlijk bidden 

van het `Us Heit` 

 

Hierna zingen wij het slotlied, Lied 919: 1, 2 en 

4: `Gij die alle sterren houdt in uw hand 

gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij 

ons verlangen!` 

 

Zending en zegen 

Wij beamen de zegen met 

een gezamenlijk gezongen 

`Amen` 
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