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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
3e Advent 

Zondag  14 december 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
We beginnen de dienst met de kinderen en 
leiding van de 
zondagschool. 
 

De voorganger 
begint de dienst 
samen met het 
kind van de 
zondag Lotte.  
Er worden 3 
adventkaarsen 
aangestoken 
 
Thema Lang 
verwacht of niet 
verwacht 
Johannes de 
Doper verschijnt 
met veel lawaai. 
Hij had last van 
bijen toen hij de 
honing wilde meenemen. Johannes vertelt over 

zijn leven in 
de 
afzondering 
en dat hij 
nu bezig 
gaat met 
het 

voorbereiden van de mensen op de 
komst van de Here Jezus. Hij is zo 
gedreven dat hij met de stok op de 
grond slaat en je merk dat hij niet kan 
wachten om op weg te gaan om de 
mensen te vertellen van Hij die komt 
en te dopen. Terwijl hij de kerk uitloop 
steekt hij de hand omhoog en roep: 

“HIJ KOMT!!!”  

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 35 : 1 -10 
2e lezing: Matheus 3: 1-12 
 
Preek: Het gaat over 
het voorbereiden 
van Gods komst. Er 
moet ruimte 
gemaakt worden 
voor Gods komst. 
Obstakels moeten 
verwijderd worden 
die de toekomst van 
God in de weg 
staan. Maak ruimte 
voor God. De 
voorbereiding op 
de geboorte van 
de Here Jezus 
wordt getroffen. 
 
Opnieuw wordt na 
de preek iedereen 
uitgenodigd zijn of 
haar tekst voor de 
wereld, de wens 
voor de mensheid 
op het doek van 
verwachting te 
schrijven.  
 
 
 
 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte is voor de zending. 
2e Collecte is voor de kerk.  
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KOOR 
De vorige zondag was gevraagd of een aantal 

mensen 
ook wilde 
zingen in 
een koor. 
Een koor 
voor één 
zondag om 
een lied in 
te studeren 
en samen 
met de 

gemeente te zingen.  
Eén week later staat daar een koor van 20 
mensen. Ze zingen onder leiding van Teake 
Posthuma.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 Voor de gebeden vertelt de voorganger dat in 

Op ‘e Hichte 
niet vermeld is 
dat dhr. en 
mevr. Bakker 
morgen, 15 
december, 55 
jaar getrouwd 

zijn. Hij vraagt hen even te gaan staan. De 
gemeente geeft hen een applaus.  
Bij het dankgebed worden 
ze genoemd.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
familie Van der Woude 
 Het bloemstuk was 
gemaakt door Griet Tolsma 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Organist: Bernard Abma   
Koster:   Jannie Smids  
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen: Jannie Lindeman/ Gjalt 
Lindeboom 
Met medewerking van zondagschool en 
Praethuys. 
 
 

VESPER 
In dikke tweintich 
minsken kamen die 
jûn bei elkoar om in 
jûnsgebed te 
hâlden.  
It ljocht oanstutsen 
fan de Peaskekears 
waard trochjûn.  
Der is lêzen út de 
Bibel oer de berte 
fan Jehannes de 
Doper en it lofliet 
fan Zacharia’s.  
De namme 
Jehannes betsjut: 
“God is genedich”.  
En der bidden. 
Wy koene lûdop útsprekke wer wy foar bidde, 
wêrnei de foargonger en oanwêzigen antwurdzje 
mei “Hear ûntfermje jo”.  
Der waard dankt foar in mem die 90 jier wurden 
wie en dat fierd hie mei hast it hiele neiteam. 
Der waard bidden foar siken, minsken die 
oerleden binne.. 
Der waard ôfsluten troch it sjongen fan:  
Hear wês mei ús oant de 

oare kear, 
wol oant wersjen oer ús 

weitsje 
lit gjin kwea ús rigen 

reitsje, 
Hear wês mei ús oant de 

oare kear.  
 


