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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o. 

4e advent 

Zondag 18 december 2011  
 
Hagelbui  
Op deze 4e adventszondag 
hebben sommigen een 
hagelbui getrotseerd om de 
dienst bij te wonen. Gelukkig 
is de kerk goed verwarmd. 
Ouderling van dienst 

Geartsje van der Meer heet 
een redelijk gevulde kerk van 
harte welkom, waarna we 
samen het openingslied 
zingen, Psalm 19: 1 en 2: 
“De hemel roemt den Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die ’t Heelal volbracht.” 
 
 

 
Lezingen  
De eerste lezing is uit Jesaja 9, 
de verzen 1 tot en met 6, de 
tweede lezing uit Lucas 1, de verzen 26 – 38, 
de aankondiging van de geboorte van Jezus. 
Na de lezingen steekt diaken Jannie Lindeman 

de kaarsen aan. 
Gelijktijdig wordt bij de 
zondagsschool ook uit de 
Bijbel gelezen en worden 
de adventskaarsen 
aangestoken.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Advent is “dromen dat Hij zal komen” 
In de preek gaat ds. Jansen in 
op de betekenis van Advent. 
Advent is “dromen dat Hij zal 
komen”. Volgende week is het 
Kerstmis, wij verwachten Hem, 
een kind in een kribbe, gekomen 
voor ons. Advent is ook uitzien 
naar de toekomst. Het Licht 
betekent leven, hoop en toekomst. We mogen 
leven in vertrouwen, in afhankelijkheid van God, 
we mogen er zijn. De aartsengel Gabriël zegt 
tegen Maria: “De Heer is met U.”  Zulke woorden 
zetten je weer op de voeten, elke dag opnieuw. 
We leven met Gods belofte.   

De overdenking wordt gevolgd door een moment 
stilte, gevolgd door orgelmuziek. Hierna zingen 
we Gezang 124: “Nu daagt het in het oosten.” 

 
 
Op de 
zondagschool 
werd met dit 
thema 
„gespeeld‟.  
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Bloemen, collecten en gebeden 
Het prachtige bloemstuk is gemaakt door 
Lieuwkje van Lune. In deze adventstijd worden 
er geen bloemen weggebracht maar een kaars.  
De kaars gaat naar Aukje Velda aan de 
Werpsterdyk, zij is afgelopen 
week geopereerd aan de pols. 

 
 

Gecollecteerd wordt voor 
(1) de zending en (2) 
kerkelijk werk.  
 
 
 
In de gebeden worden de 
nood in de wereld en de 

persoonlijke nood van een ieder opgedragen 
aan God. Gedankt wordt voor het goede in 
deze wereld. De gebeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk Onze Vader. 
 
 
Het slotlied is Gezang 127: “Gaat, stillen in den 
Lande”.  

 

Verwarmd met de zegen van de Heer verlaten 
we de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zondagsschool ging nog door met oefenen 
terwijl de 
koster 
zijn werk 
deed…  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Mevr. ds. H.M. Jansen, Leeuwarden 
Organist:  Klaske Deinum 
Kosters: Sake Mink, Johannes Koornstra 
1e ouderling:  Geartsje van der Meer 
2e ouderling: Arie Dol 
Diakenen: Gjalt Lindeboom, Jannie 

 Lindeman 
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
 


