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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
4e advent 

Zondag  23 december 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Mw Brandwijk – de Vries 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janie Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meijer. 

 
De Dienst 
De dienst werd 
begonnen door 
Fokje Leistra, lid 
van het praethuys 
samen met het kind 
van de zondag, 
Sanne Bloemhof.  
 
Spoorzoeker 
De spoorzoekster was deze morgen Sylvia van 
Oosten. Ze vertelde van Tjeerd en zijn vriend 
Boris. Boris zijn ouders waren arm en hadden 
geen geld 
voor een 
kerstboom. 
In de 
kerstnacht 
klopten ze 
aan bij 
Tjeerd zijn 
ouders 
omdat het 
gas en elektrisch was afgesloten. De vader van 
Tjeerd had al vaak geholpen en wilde dat nu 
niet meer. Tjeerd nam het voor hen op en 
klopte zo lang op de slaapkamerdeur van vader 
dat die Boris en zijn familie toch binnen liet. 
Tjeer liet zijn ouders kijken door een andere 
bril. Sylvia had dan ook een grote bril 
meegenomen als symbool.  
 
 

 
Daarna werden 2 x 4 lichten aangestoken op de 
lichtberg door Sylvia en Sanne. Opvallend was 
dat er nu een licht brandde in de lichtberg. Er 
werd al verteld dat de volgende keer, met kerst, 
er nog iets verandert aan de lichtberg.  
 
Alle kinderen worden uitgenodigd om die 
verandering de volgende keer mee te  
ontdekken. Sanne gaat voorop als de kinderen 
van de zondagsschool naar de Fikarij gaan.  
 
Tekst:  Lucas 11 vers 1-13 
 Matheus 1 vers 18-25  
In Lucas wordt 
gevraagd hoe te 
bidden. Het ‘Onze 
Vader’ wordt gegeven. 
Bekende woorden 
klinken: Klopt en u 
wordt open gedaan, 
zoek en je zult vinden 
In Matheus wordt 
geschreven over Maria die zwanger raakt. 
Vervolgens krijgt Jozef een bericht dat hij bij 
Maria moet blijven omdat ze zwanger is van de 
Heilige geest. 
De voorganger geeft de preek als thema: ‘In 
contact blijven met God’. In de 1e lezing gaat het 
om contact tussen mens en God en in de 2e 
tussen God en mens.  
Eigenschappen die kinderen (en dus ook grote 
mensen) snel ontwikkelen zijn het ‘gebieden’ en 
‘eisen’. Vragen is een eigenschap die achter blijft.  
Vragen valt niet mee. Bidden is juist vragen. 
Vragen en dus ook bidden, maakt kwetsbaar.  
Vragen is iets van de ander verwachten. Je kunt 
ook af worden gewezen…. Bidden is mede 
daarom lastig maar ook een heel intiem moment. 
De vorm is belangrijk. Begin je met ik… of met 
U?  
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Onze vragen zijn vaak beperkt als ze gezet 
worden in de grote omvang. Wij zien niet het 
grote geheel. God heeft het echte overzicht, de 
regie.  

 
Bloemen 
De bloemen gingen 
naar:  
Wippie Wobbes in 
Wergea.   
 
 
 
 
 

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

Spoaren fan ljocht. 
Trije lantearnen lutsen harren ljochtspoaren 
dizze wike troch ús doarpen.  
No waarden der 
fjouwer oanstutsen.  
Sy gongen nei: 
- frou Vink 
- Aukje  
- ús koster Jannie 
- frou Reitsma 
Elke joen wurd de 
lantearne brânend 
fuortbrocht nei in 
ynwenner fan ús 
doarpen.  
By de Kristtsjinst wurde de lantearnen werom 
ferwachte..... elts mei in lange list fan nammen 
wer hy stien hat en syn spoar fan ljocht efter 
litten hat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nei de tsjinst...... 
Waard al efkes oefene troch de bern foar de 
kryst....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


