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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
 

Zondag, 2 december 2012 (1e adventszondag) 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst,  Arie Dol: 

“Wanneer de dorre boom gaat 
bloeien, zal dat het teken zijn dat de 
Messias onderweg is: Hij zal de 
redder zijn.” naar Lucas.  
Hierna steekt hij de eerste 
adventskaars aan. Dan heet hij ons 
allen welkom. 
Het openingslied is psalm 25: 2 

“Heer, maak mij uwe wegen”. 
Na stilte volgt het drempelgebed en het 
kyriëgebed.  
Wij zingen het adventslied gez. 117: 1,2 en 3 

“Hoe zal ik U 
ontvangen”. 
Ds. v.d. Briel 
noemt het 
thema van 
de dienst: het 
gebed 
verhoord. 

Zacharias spreekt een gebed uit en wordt 
verhoord. Wat heeft hij gebeden en waarom 
wordt hij verhoord? 
Zingen gez. 117: 7. 
 

Dienst van de schriften 
Deze begint met het gebed van 
de zondag. 
Het bijbels citaat is deze morgen 
van Teake Posthuma. Allereerst 
erkent hij dat hij als koster 
vanochtend een foutje heeft 
gemaakt: het antependium op 
tafel is nog het groene 
exemplaar, terwijl het nu het 
paarse exemplaar had moeten 

zijn. 

 
Teake noemt twee zekerheden: die van de 
wetenschap en die van het geloof. Hij leest 
Hebreeën 11: 1-3 uit de Fryske Bibel. Er volgt 
een opsomming van mensen die in het leven 
grote stappen nemen zonder te weten waar het 
op uitdraait. Uit het hart weet ik dat God er is en 
Hij mij ondersteunt. 
Daarna leest de predikante uit Zacharia 14: 4-9 
over  de nieuwe dag die zal komen.  
Zingen gez. 130: 1 en 4 “De nacht is haast ten 
einde”. 
Tweede lezing is Lucas 1: 5-25 over de 
aankondiging van de geboorte van 
Johannes aan Zacharias. 
Zingen gez. 126: 1 en 2 “Verwacht de 
komst des Heren”. 
Preek: 
Tijdens een reis naar China kon ik iets 
ervaren van de groei van het 
Christendom daar. Daar werd vaak 
gevraagd om voor hen te bidden. 
Maar wat moeten we dan bidden? 
Welke gebeden (persoonlijk en in de 
kerk) worden verhoord? Bij Zacharias 
was het meteen: jouw gebed is 
verhoord. Hij zou een zoon krijgen. Had hij dan 
gebeden om een zoon?  
Lucas heeft als historicus aansluiting gezocht bij 
het Oude Testament. Een parallel tussen 
Zacharias en Elisabeth en Abraham en Sara: 
beide paren kinderloos en al op leeftijd. Bij beide 
paren wordt de aankondiging van de geboorte 
door een 
engel aan 
de vader 
gedaan. 
Centraal 
staat hoe 
God 
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handelt in het leven van gewone mensen. In 
Israël leek het een tijd van godsverduistering. 
Waarom zouden deze vrome mensen nu juist 
kinderloos (in die tijd een vernedering) moeten 
blijven? Zacharias mocht in het heilige het 
reukwerk offeren en een gebed uitspreken. Dit 
gebed was voor Israël en de wereld, een 
kyriëgebed. “Vreest niet” slaat op dit gebed. En 
dan kan er ook een kind komen: Johannes zal 
hij heten. Zelfs om dit kind gaat het niet, maar 
om degene naar wie hij weer wijst.  
Wij bidden niet om eigen wensen, maar om ons 
leven in dienst te stellen van Gods vrede. De 
preek wordt afgesloten met een gebed van 
Franciscus van Assisi. 
Na stilte en orgelspel zingen we gez. 121: 1,2 
en 4 “God lof! Nu is gekomen”.  
 
Dienst van het delen 
De bloemschikking van deze zondag wordt 
toegelicht door Etsje Posthuma. De tweede 
letter van het Hebreeuwse alfabet, de Bét,  is 

erin verwerkt; 
symbool voor 
beschutting.  
Ook de tekst 
behorend bij 
het bloemstuk 
wordt 
gelezen. 
De bloemen 
gaan naar 
Auke 
Wiersma. 

Bij de uitgang van de kerk kan men een doos 
meenemen om deze zelf te vullen voor de 
kerstpakettenactie. 
De collect voor het Omara-fonds heeft € 232,-- 
opgebracht. Nu zijn er twee collectes: 
1. Help de nieuwe kerk “Kop van Zuid”. 
2. Kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Het dankgebed 
wordt afgesloten 
met het 
gezamenlijk 
uitgesproken 
Onze Vader. 
Het slotlied is gez. 

124 “Nu 
daagt het 
in het 
oosten” 
alle vijf 
verzen. 
 

Zegen 
De dienst wordt 
afgesloten met de zegen 
en het drie maal 
gezongen Amen.  
 
Na de dienst wordt er 
koffie geschonken en 
gedronken in de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. N. v.d. Briel, Heerenveen  
Organist:  Klaske Deinum 

Koster:   Teake Posthuma   
Ouderlingen:  Arie Dol,  
                            Sándor  Weerstra 
Diakenen: Janny Pimmelaar, 
                            Wiebren Jongbloed 
Bloemstuk:  Etsje Posthuma 


