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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 23 januari 2022   

 
Welkom 

Ouderling Gysbert Wassenaar heet 
iedereen thuis of in de kerk 
welkom. Ook deze dienst is nog 
zonder gemeenteleden in de kerk. 
Een zanggroepje gaat de liederen 
zingen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Het intochtslied is psalm 67: 1,2 
“Mei God ús oansjen yn genede”. 
Ds.Liuwe Westra gaat voor in 
votum en groet, gevolgd door het 
gebed om de nood van de wereld: 
Heer, ontferm U. 
Het loflied is lied 305: 1,2,3 “Alle 
eer en alle glorie”.  
 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de 
Schrift. 
1e lezing: Jesaja 61: 1-9 “De Geast 
fan de Heare Heare is op my”. 
Hierbij aansluitend wordt 

gezongen lied 530: 1,2,3,4 “De Geast fan God 
kaam del op him”. 
2e lezing: Lucas 4: 14-22 “en dû silst sillich 
wêze”. 
Lied 527: 1,2,3,5 “Uit uw hemel zonder 
grenzen”.  

Preek 
In Jezus tijd gingen de leermeesters zitten en de 
leerlingen stonden tijdens de uitleg. Jezus 
woorden in de synagoge worden door Lucas in 
één zin samengevat. Eén woord voor deze preek 
zou zijn “noed”. Wat is dat? De hele wereld is in 
“need”, maar als het mij raakt is het “noed”.  
Noed is persoonlijk, 
altijd noed staan 
voor de ander die op 
jouw weg komt.   
De lezing uit Jesaja 
door Jezus hebben 
we vanmorgen hier 
ook gelezen. De 
Geest van God is op mij gekomen, de mensen 
krijgen goed nieuws. De Geest zoekt plekken op 
waar het niet goed gaat. Maar je bent gezegend 
als je tevreden en “te plak” bent. Elk mens wordt 
gezien, er wordt een hand uitgestoken en ruimte 
gegeven. Dat gaat ook over mij! Zorgen over 
alles hoe het in de wereld gaat. Wij kunnen niet 
alles oplossen, maar wel noed staan voor de 
ander, zoals God noed staat voor ons. Dat is het 
goede nieuws. De zegen die Abraham ontving 
zoekt ook ons nog, wees dan ook een zegen 
voor de ander. Amen. 
 
Aansluitend op de preek zingen lied 804: 1,2,3 
“Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom”. 
 

Dienst van gebeden 
en gaven 

 
Mededelingen door de 
ouderling.   
De bloemen gaan naar 
Minne Hoekstra, Wirdum. 
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De geplande doopdienst is i.v.m. corona tot 
nader order uitgesteld.   
1e collecte: missionair werk (kerk in, van en 
voor het dorp) 
2e collecte: kerkelijk werk 
Bijdragen via de bank. 
 
Wij herdenken Johannes Elzinga, die 18 
januari is overleden. Gysbert Wassenaar leest 
van Hanna Lam “De minsken fan foarby”’, 
terwijl de diaken in de kapel een lichtje 
ontsteekt. 

 
De dank- en voorgebeden worden na stil 

gebed afgesloten 
met het Ús Heit. 
Het slotlied is lied 
518: 4,7 “Jo 
freonlike eagen 
sjogge my”.  
 
 
 
 
 

 

Zending en Zegen 

 
De zending en zegen worden beantwoord met 
een driemaal 
gezongen 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Liuwe Westra, Lollum 
Organist: Wim Dijkstra    
Ouderling: Gysbert Wassenaar 
Diaken:  Hannah Reitsma   
Koster:  Janny Veenstra    
Beamer/camera: Dick Sterrenburg    
M.m.v.:  kwartet zangers 
Tekst: SIW Foto’s: ROB 

 


