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           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
3e Advent 

Zondag  11 december 2011 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
De ouderling van dienst heet 
ons allemaal van harte 
welkom. We zingen Gez. 127 
vers 1 en 6.  
Na de begroeting wordt 
uitgelegd dat het gloria wordt „opgespaard‟.  
Het Kyrie gebed is aan de hand van Samen Op 
Weg 26:           Licht in onze ogen 

Redder uit de nacht 
geldt Uw mededogen 
nog wie U verwacht! 

 
Tijdens het zingen van: 
Jezus U bent het licht in ons 
leven..  
steekt Hinke Meindertsma de 
3e adventskaars aan.  
 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing is uit Jesaja 65 vers 17-25. Woorden 
van de toekomst en van het verlangen naar een 
prachtige wereld… 
Wy sjonge Gez. 118 yn it Frysk. En wy kinne 
dat lêze op it skerm wer de tekst projekteard 
wurd. “Myn hope is o Hear op jo allinních”. 
2e lezing is uit Johannes 3 vers 22-30. 
Johannes de Doper wordt gevraagd hoe dat 
nou zit.. want Jezus doopt ook. Daarop zegt 
Johannes dat hij de Messias niet is maar Hij 
(=Jezus) wel. „Hij moet groter worden en ik 

kleiner‟. 
 
Deze dienst wordt 
gebruikt gemaakt van 
onze nieuwe beamer. Ds 
Wagenaar merkt op  

 
dat onze kerk een indeling heeft waardoor het 
lastig is om het beeldscherm zo op te zetten dat 
iedereen het ook kan zien… 
Gevolg: “De beamer yn de tsjerke en de dominee 
fan de preekstoel”…  
 
Preek:  
De ûtliz giet oan de 
hân fan schilderij út 
Colmar yn de Elzas. 
Mei de nije 
apparatuur kin elts 
mei sjen.  
De minsken yn 
tsjerke wurde út 
noege mei te dwaan. 
Links stiet Maria mei 
Johannes. Op de 
knibbels Maria Magdalena. Rjochts it Lam mei de 
kelk mei bloed. En ek rjochts 
Johannes de Doper.  
En hjir falt op hoe grut de finger fan 
Johannes de Doper is dy‟t nei 
Jezus wiist. De útspraak fan 
Johannes: „Hy moat grutter wurde 
en ik lytser‟ is faak mísbrûkt om 
minsken lyts te hâlden. Dan krije je 
ferkearde gefolgen en giet it gau 
om de macht en om minksen der 
ûnder te hâlden. Je kinne je ek te lyts meitsje. 
Altyd in oar earst is ek net goed.  
It libben fan Jezus wiist ús it paad. Jezus oan it 
krús is in slachtoffer. Mar Hy hat it yn de 
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opstanning oerwûn. Doe waard it lytse grut en it 
grutte lytst.  
It wurd symbolisearre yn de sirkel. 
Kristus dy‟t yn it midden stiet en 
dêrom hinne is elts 
gelyk yn wearde.  
It is Advint.  Jezus 
komt net mei 
trompetgesketter. 
Hy komt lyts. Hy is 

de lieder dy‟t tsjinnet, dy‟t yn it 
midden stiet. Allinich Hy stiet yn 
it midden.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Landelijk Pastoraat 
2e Collecte: Kerk 

 
Kaars.  
De kaars gaat naar mevr. 
Visser- Gillebaard in Weidum.  
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We bidden voor het wereld klimaat, de 
eurocrisis en voor een leven van het genoeg. 
Dit om ons heen en voor onszelf.  
We danken voor de periode van advent, het 
verwachten.. we danken voor Johannes de 
Doper.. 
We sluiten af met het samen bidden van het 
„Onze Vader”… 
  

3e Advent 
Verwachten (kleur 
oranje) 
In een onvruchtbare 
tijd, in een crisistijd 
wordt de geboorte 
van een kind 
aangekondigd. Het 
onvruchtbare zal 
vruchtbaar worden. 
Een Kind wordt 
verwacht. 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Gez. 125. “O kom, o 
kom, Emmanuel. Een lied van verwachting 
dat uitbundig wordt gezonden.  

KERST NADERT!!! 
 
Hierna worden we heengezonden 
met de Zegen van de Heer.  
 
 
 
 

Kerstpakket 
Bij de uitgang worden dozen uitgedeeld. 
Daarmee kan een kerstpakket worden 
samengesteld. 
Via collega 
kerken in 
Leeuwarden 
worden deze 
pakketten 
uitgedeeld aan 
mensen die dit 
goed kunnen 
gebruiken…  
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Klaas Krol /Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst:   Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindertsma/Tjitske Visser 
Bloemen:  Lies de Jong 

 


