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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 4 december 2011 

2e adventszondag 

 
Dienst van de voorbereiding 
Nadat de ouderling van dienst, Martje Meijers,  

iedereen van 
harte welkom 
heeft geheten 
zingen wij Psalm 
122: 1 en 3: `Hoe 
sprong mijn hart 
hoog op in mij, 
toen men mij 
zeide: `Gord u 

aan om naar des Heren huis te gaan!` 
Hierna volgt de bemoediging en bidden we ons 
drempelgebed. 
In de adventstijd wordt er geen glorialied 
gezongen. Wij zingen lied 26 uit Sjongend op 
Wei: Predikant vers 1: `Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht, geldt uw mededogen nog 
wie U verwacht?`, gezamenlijk vers 2,3,6,7 en 

8. De twee 
adventskaarsen 
worden 
aangestoken door 
diaken Hinke 
Meindersma en wij 
zingen samen lied 
132 uit Sjongend 
op Wei: `Jezus U 
bent het licht in 
ons leven: laat 

nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt`. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Rechters 9: 7-15 
               Een parabel van Jotam, over bomen 
 
Orgelspel: de melodie van Sjongend op Wei 
132 
 
2e lezing: Joh. 1: 19-28 uit de Fryske Bibel 

 
Wij zingen Lied 46: 1 t/m 4: `Kwam van 
Godswege een man in ons bestaan`. 
 

Overdenking 
De predikant begint de 
overdenking met een korte uitleg 
bij de schriftlezingen. Vandaag en 
volgende week gaan de 
evangelielezingen over Johannes 
de Doper. Het thema `macht`  staat centraal, 
vandaag in Rechters, in de vorm van een fabel 
en volgende week in Jesaja: Hij moet groter 

worden, ik kleiner.   
Nico ter Linden licht `De 
fabel van Jotam` toe in 
de serie `Het verhaal 
gaat`, deel 3. 
Deze fabel wordt 
vandaag gelezen. 

 

Moment van stilte  
Orgelspel: Een bewerking van Lied 121 

 
Wij zingen Lied 121: 1 t/m 4:`God lof! Nu is 
gekomen Gods aangename tijd`. 
 

Dienst van het Delen 
In de hal van de kerk staan lege kerstdozen die 
thuis kunnen worden gevuld t.b.v. de 
Kerstpakkettenactie die in en rondom 
Leeuwarden wordt georganiseerd. 
 
De kaars gaat 
vandaag naar Aelze 
Dirk de Jong die zijn 
elleboog heeft 
gebroken en daar 
opnieuw aan moet 
worden geopereerd.  
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1e Collecte: Missionair werk en kerkgroei 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
 
Ettje Posthuma geeft uitleg over de 
adventstafel: De kleur voor vandaag is groen en 
het thema `Vrucht dragen` 
Er zullen dan vruchten bij het symbool te zien 
zijn. Vrucht dragen is een centraal thema in de 
Bijbel. Wie zich verbindt met de Bron en in 
woord en daad wil leven vanuit het Licht zal 
vrucht dragen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk gebeden `Us Heit`  
  

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 125: 1 en 2: `O kom, 
o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël`  
 

Wij gaan naar 
huis met de 
Zegen van de 
Heer.  
Wij 
beantwoorden 
de zegenbede 
met het 
gezamenlijk 
gezongen 
Amen  

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H.T. Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Teake Posthuma 
  Wiebe brouwer 
Ouderling van dienst: Martje Meijers  
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Alie Kalsbeek 
  Hinke Meindersma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Koffie – thee of fris…  
Na de dienst is er tijd 
om met elkaar na te 
praten, koffie, thee of 
fris te drinken…  
 

 
 
 
 
 
 

 
De kosters 
zijn nog 
druk met 
de 
apparatuur 
 

 
 
en als je goed oplet dan heb je dit 
Psalmbord met bijzondere afsluiting  
ook gezien…   
 


