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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  9 december 2007 

2e advent. 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 

 
De Dienst 
De dienst werd 
begonnen door de 
dominee samen met 
het kind van de 
zondag. 
Deze keer Folkert.  
Vellinga 
 
 
 
Spoorzoeker 
Ook deze zondag was er een spoorzoeker. 

Wimke Duhoux 
vertelde over een 
meisje in haar klas. 
Ze vond dit meisje 
niet aardig en wilde 
haar voor haar 
verjaardagsfeestje 
niet uitnodigen. Haar 
moeder vond dat ze 
dat niet kon maken. 
Op het feestje bleek 
het meisje heel 
creatief en  heel leuk 

te zijn. Wimke liet een zaklantaarn zien en riep 
ons op niet te vlug te oordelen. Vaak is het niet 
zoals het eerst lijkt.  
Folkert hielp daarna Wimke om vier kaarsen 
van de lichtberg aan te steken. 
 

 
De preek was naar aanleiding van: 
Jesaja 11 vers 1-10 
Matheus 3 vers 1-12 
 
Jesaja gaat over de toekomst waar een leeuw en 
een koe bij elkaar liggen en een kind bij een 
slangennest speelt. 
Matheus gaat over Johannes de Doper die 
mensen oproept zich te bekeren.  
De voorganger vertelt over een suïcide die de 
afgelopen week plaats vond in zijn familie. Een 
uiterst aangrijpende gebeurtenis. 
De gelezen teksten gaan over de toekomst en 
dat wij allemaal worden opgeroepen om te 
veranderen en te vernieuwen. Een kwestie van 
willen en kunnen. Niet willen licht aan sleur en 
luiheid. Johannes de Doper schetst een nieuw 
perspectief op mensen en roept hen op tot 
bekering en daarmee ook tot vernieuwing.  
Veel mensen geven gehoor. En toch kan dat heel 
moeilijk zijn en zelfs Johannes de Doper laat al 
weten dat na hem iemand komt, iemand die hij 
niet waardig is om de voeten te wassen.  
Jezus komt en we kunnen lezen en merken dat 
die heel dicht bij ons komt staan. Ook als je niet 
(meer) kunt veranderen kun je bij hem terecht.    

 
Bijzonderheden: 
Na de preek werd op 
de accordeon 
gespeeld door 
Gerbrich Talsma.  
Ze kreeg applaus.  
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Sporen van licht……. 
De sporen van licht worden getrokken door 
onze dorpen. 
Twee lantaarns werden ontstoken. Deze keer 
gingen de lantaarns naar de “buitengebieden”. 
Linda en Wiebren Jongbloed namen een 
lantaarn mee evenals mevrouw Jongbloed. Ook 
de komende week zullen deze lantaarns iedere 
dag brandend naar een ander worden gebracht 
om daarmee een spoor van licht door onze 
dorpen te trekken….. 

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar: 

Raoel van Klaveren 
 
Reden:   Als jeugdclubleider heeft hij de 
Adventlichtberg gemaakt. 
 

 
Collecte 
1e collecte was voor de 
zending 
2e collecte was voor de 
kerk. 
 

Bijzonderheden 
It koar song lieten 
wêrûnder gesang 122.  
 


