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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
3e advent 

Zondag  16 december 2007 

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

 
De Dienst 
De dienst werd begonnen door de dominee 
samen met het kind van de zondag, 
Tjitte Talsma. 
 
Spoorzoeker bleek deze keer Haaije de Boer 
te zijn. Hij had een verrekijker meegenomen 
waarmee hij dingen heel ver weg kon zien. De 
kinderen van de zondagsschool vertelden dat 
het was om dingen dichtbij te kunnen halen. 
Haaije fertelde fan in freon die hiele dagen foar 
de televyzje siet en in depresje hie... Hij joech 
tige ôf op de bûtenlanners die fjochtsje en ús 
útkearingen opmeitsje ensf. Haaije fûn dat nea 
nei lykjen en dage him út no ris bûtenlanners op 
te sykjen. De freon nam dat oan en gong yn in 
buerthûs wurkjen en it die blyken dat as jo mei 
oare 
minsken 
prate dat 
faaks 
aardige 
minsken 
binne.... Hy 
fûn in spoar 
fan ljocht... 
Dernei gong de spoarsiker mei it bern fan de 
snein de kearsen op de ljochtberch oanstekke. 
Twa kear trije kearsen.  
It bern fan de snein gong dernei foarop doe’t de 
bern fan de sneinskoalle nei de Fikarij gongen.  
 
 

 
Tekst: Jesaja 35: 1-10 en Matteus 11: 2-11. 
Jesaja ging over het beschrijven van de toekomst 
waarin blinden kunnen zien en doven kunnen 
horen. Een land waarin mensen tot hun recht 
komen. 
Matheus gaat over Johannes de Doper die in de 
gevangenis zit. Hij stuurt zijn volgelingen naar 
Jezus met de vraag of hij het is die verwacht 
wordt of toch een ander. Jezus vraagt te zien wat 
er gebeurt… Doven horen, blinden zien, doden 
staan op…. 
 
Krekt foar de preek fertelt dûmny dat Hoogsteen, 
die tsjinoer him wennet, in tekst fan de Fryske 
skriuwerskalinder brocht: “Ik preekje foar de 
sliepers, sei dûmny, de oaren kinne harren wol 
deljaan...” 
 
De preek ging in op Johannes de Doper die 
duidelijk in de put zat. Hij liet zelf vragen of Jezus 
degene was die zou komen. Johannes was vast 
teleurgesteld. De veranderingen kwamen niet of 
werden niet opgemerkt.  
Jezus vraagt de volgelingen om goed te kijken.  
Dat geldt ook voor ons. Kijk je alleen naar wat er 
allemaal mis gaat in de wereld, ver weg of dicht 
bij… of zie je misschien kleine dingen die juist 
goed gaan, bijvoorbeeld mensen die iets voor 
elkaar betekenen.  
Wie had kunnen vermoeden dat de Berlijnse 
muur ooit zou vallen. Daar was geen kans op. En 
toch werd hij doorbroken. We kunnen niet 
zeggen hoe dat precies tot stand kwam, maar het 
begon bij mensen. Misschien een kleine actie die 
uiteindelijk leidde tot de val van de muur. Denk 
ook aan de afschaffing van de apartheid in Zuid-
Afrika…. 
Wordt niet apathisch, blijf niet in de put zitten. 
Kijk om je heen en kom ook zelf in beweging. Je 
weet niet wat je teweeg kan brengen… 
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Na de preek speelde Janneke Velda op haar 
blokfluit onder begeleiding fan Klaske Deinum 
op het keybord. Na dit optreden volgde een 
spontaan applaus.  

 
VOORBEDE 
In de dienst werd voorbede gedaan voor  
mensen die in de put zitten…. 

 
Bloemen 
De bloemen 
gingen naar 
Bouwbedrijf 
de Jong, de 
leverancier 
van de 
materialen 
voor de 
lichtberg, 
p.a. 
Legedijk, 
Wirdum.  
Speciale 
aandacht werd gevraagd voor het bloemstuk!! 
 

Collecte 
1e collecte was voor de Zending  
2e collecte was voor Kerk 
 

Bijzonderheden 
Trije lantearnen foar it lûken fan de 
ljochtspoaren waarden útdield. Ien derfan gong 
nei de famylje Van der Velde, Greate Mar 2, 
Wergea. 
 
It koar song  yn dizze tsjinst werûnder in earste 
útfiering fan in Ionaliet dat fertaald is yn it Frysk.  
 
Ds Wagenaar gong by de útgong stean mar hy 
joech gjin hán om’t hy der in ûntstekking yn  
hie. Hy knikte ús freonlik ta... en dat die hy!! 
 
 
 
 
 
 
 

VESPER 
Deze avond werd er een vesper gehouden.  

Medewerkers 
Voorganger: Leden fan de vespertsjinst  

        kommisje. 
Organist: Elske Posthuma  
Koster:   Janny Smids  
Dizze vespertsjinst is mei ús dûmny tarret troch 
leden fan de vesperkommisje  

  
De vesper 
Tekst:1 Samuël 2: 1-10 
          Lucas 1:46-55 
  
Bijzonderheden:  
De 1e lêzing is de lofsang fan Hanna nei ’t God 
har gebed heart hat en sy dôchs in soan kriget: 
Samuël.  
De 2e lêzing is de lofsang fan Maria (it 
Magnificat)  
Yn beide lofsangen wurd God de lof ta songen 
omdat hy omsjocht nei minsken yn harren lege 
steat. Se dogge dat op in manier dat je der fan 
sizze: ‘Wer helje se de wurden wei’. Sa sei ús 
dûmny.  
 
 


