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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 9 december 2012  

2e Adventszondag  
Voor de dienst.. 

 

 

die om 11.00 
uur begon, was 
er gelegenheid 
om met elkaar 
koffie te 
drinken…  
 

 
 
 
 
Dienst van 
de 
voorbereiding 
De ouderling van dienst Arie Dol heet iedereen 
welkom en vervolgd met:  
“Geen berg zal voor hem te hoog zijn, 

dat is ons 
toegezegd. 
Geen dal zal 
dan voor hem 
te diep zijn, 
wat krom is, 
wordt dan 
recht”.  
(naar Lucas 3: 
1-6) 

  
Hierna steekt hij, wat enige moeite koste, de 
tweede kaars aan. 
Het intochtslied is uit S.O.W. 137: 1-3 
"God vol vergeven, wees ons genadig" en als 
slotregel "Leer ons weer bidden tot U als Heer" 

Het drempelgebed gaat over de minder mooie en 
liefdevolle dingen in de afgelopen dagen. 
Daarna zingen we ps.80 vers 1: "O God van 
Jozef, leid ons verder" en vers 7: "Dan zullen wij 
niet van U wijken" 
In het kyriëgebed vragen we aandacht voor;: Wie 
de gezelligheid van deze tijd moet missen en de 
vreemde gevoelens die we hebben bij het 
overlijden van de grensrechter de afgelopen 
week. 
Heer ontferm U, Amen! 
Hierna zingen we gez.125 vers 1,3 en 5: 
 "O kom, o kom, Immanuel" 
  

Dienst van de schriften 
Het bijbels citaat is deze 
morgen van Corry Brouwer 
en komt uit Klaagliederen 3 
vers 23: “Zijn trouw is groot”. 
Naar aanleiding hiervan leest 
Corry uit het opwekkingslied 
123:  
“Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van 
omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu”. 
Het refrein is 
“Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o 
Heer iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond”. 
  
Gebed voor de opening van de bijbel. 
Jes.40 vers 3-11 Troost voor de Israëlieten. 
We zingen nu S.O.W. 26: 1,3 en 5 "Licht in onze 
ogen" 
Nu lezen we Luc.1 vers 57-80 over de geboorte 
van Johannes 
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En zingen dan S.O.W. 26: 6,7 en 8 
Preek 
Bijbelverhalen rondom Kerst hebben iets 
geheimzinnigs met de geboorte van Johannes 
en Jezus. 
Mensen blijven in wonderen geloven. Ons 
geloofsleven gebeurd in ons midden. Mensen 
kunnen ons helpen hoe God in ons werkt. 
Mensen kunnen ons leren hoe we ons opstellen 
in de wereld. Johannes is de voorbereider. Hij 
maakt de mensen nieuwsgierig.  
Je ontdekt het geloof als je mee gaat doen. We 
hebben mensen nodig die ons steeds weer 

aanmoedigen 
om mee te doen 
en aangeven wat 
belangrijk is. En 
dat doet 
Johannes. Ons 
alert maken. Een 
kerk in 
Amsterdam die 

open gesteld wordt voor asielzoekers. Dat doen 
juist jongeren, die nemen initiatieven. Dat zijn 
de wegbereiders. Amen 
Na stilte en de muziek van het bijbelcitaatvers 
zingen we gez. 117 vers 1,2 en 3 "Hoe zal ik U 
ontvangen " 
  

Mededelingen 
Er komt eerst 
een toelichting 
op de bloemen 
en die gaan naar 
mevr. Ytje 
Wiersma 
De beroepings-
commissie is 
vandaag weer op 
pad…. 
De jongeren worden uitgenodigd om vanaf 
januari 2013 zes keer bij elkaar te komen . Dan 

wordt 
gesproken 
over wat 
de 
jongeren 
bezig 
houdt.  
Vanavond 

om 19.30 uur is er een vesperdienst 
De 1 koll. voor pastoraat 
      2 koll. voor kerkelijk werk 
  

Gebed 
De voorganger dankt voor de woorden in de 
bijbel en bidt dat we ons concentreren tot de 
dingen die echt inhoud hebben. 
We sluiten af met een stil gebed en het “Onze 
Vader”.  
  
Tot slot zingen we gez. 124 "Nu daagt het in het 
oosten" 
  

Zegen en 
heenzending.  
De zegen wordt 
ons meegegeven 
en sluiten het af 
met het drie maal 
gezongen Amen 
  

Medewerkers 
Voorganger            ds. M.W. Jans Joure 
Organist                 Albert Minnema 
Koster                    Drees Visser 
Ouderlingen           Arie Dol 
                               Simon Turkstra 
Diakenen                Alie Kalsbeek 
                               Tjitske Visser 
Bloemstuk              Neeltje Hellinga 
 
 
In de avond is een vesper gehouden….  


