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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 1 januari 2023 

 
Welkom 
Op deze Nieuwjaarsdag heet 
ouderling Hinke Meindersma 
ons welkom en wenst ons 
“Folle lok en seine”.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema gaat voor in het 

openingsgebed. 
Het nieuwjaarslied is lied 513: 1 en2:  “God hat 
it earste wurd”.   

 
Vanmorgen zijn we in deze 
ruimte voor ontmoeting met 
God en met elkaar. 
Zingen lied 8a: 1.3 “Heer, 
onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam”. 
Na het gebed om zegen 
volgt het luisterlied “Al wat 
een mens te kennen 

zoekt”. 
Lied 527: 1,5 “Uit uw hemel zonder grenzen”. 
 

Dienst van het Woord 
Lezing Numeri 6: 22-27 over de priesterzegen. 
De bekende zegenwoorden, die wij vaak horen 
in de kerkdiensten. 

De lofzang van 
Simeon lied 159a: 1.2 
“Nu is het woord 
gezegd”. 
Aan de kinderen wordt 
gevraagd of zij hun 
naam hebben 
uitgekozen. Nee, je 
krijgt die!  
Waarom die naam? Vernoemd of zomaar een 
mooie naam.   
 
De lezing is uit Nummeri 6 
vers 2 – 21 en uit Lucas 2 
vers 21. Het kind krijgt de 
naam Jezus.   
Hierna zingen wij Lied 512: 
1,4 “O Jezus, hoe fertroud 
en goed”. 
 

Ter meditatie 
Is 1 januari 2023 nog vers, het kerkelijk jaar is al 
begonnen met advent.  
Alles verandert niet 
meteen, dingen van 
eerder nemen we mee, 
mooie, maar ook 
minder mooie dingen. 
Maar onze reis gaat 
verder. We worden 
gedragen in de palm 
van Gods hand. Gods naam als een zegen voor 
ons. Het is nu de achtste kerstdag. Jezus krijgt 
zijn naam. Jezus, dat is: de Heer redt, de Heer 
bevrijdt. Die naam is zijn roeping.   
Waarom krijg je eigenlijk een naam? Eén van de 
kinderen zei het zojuist; met een naam kun je 
geroepen worden. Wij zijn bij onze naam 
geroepen, ook om Zijn naam te dragen. Als 
pelgrims onderweg naar Zijn eeuwigheid! 
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Stilte en orgelspel  
 

Dienst van gebeden en 
gaven 

Mededelingen door de 
ouderling van dienst. 
 
Steven Feenstra krijgt de 

bloemen van 
vanmorgen.   
 
Collecte 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk 
werk 
 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema gaat voor in 
het gebed voor het 

nieuwe jaar: “Eerste stap”  (Janneke Nijboer), 
gevolgd door stil gebed en het Ús Heit.  
 
Het slotlied is lied 489: 1: “Yn djippe nacht lit Hy 
him kenne”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zending en zegen 

 
De zegen wordt door 
voorganger en gemeente 
elkaar toegesproken.   
Luisterlied “Dat de weg 
naar je toekomt”. 
 

 
Gelukkig 
nieuwjaar! 
Een nieuw jaar 
door God 
gegeven om 
met Hem te 
(be)leven! 

 
Daarna gaan wij koffiedrinken, 
elkaar ontmoeten en  
nieuwjaarswensen uitwisselen 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling: Hinke Meindersma   
Diaken:  Folkert Jomgbloed          

Koster:  Hendrik Hiemstra    
Beamer:  Gerrit de Vries   
Bloemen:  Fokje Tolsma 
Tekst: SIW Foto’s: ROB 

 


