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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 1 december 2013 

                                                                          1ste Advent 
                                                                

Dienst van de voorbereiding 
De natuur ademt rust op deze frisse 1ste zondag 
van advent. Een nieuw kerkelijk jaar en een 

nieuwe zondag liggen voor ons. Veel 
gemeenteleden maken hun gang naar 
Gods huis vanochtend. Ook de 
kinderen en leiding van de 
zondagsschool zijn in hun eigen ruimte  
weer dichtbij met ons verbonden.  
Ouderling van dienst Alie Bouma heet 
gemeenteleden en gasten van harte 

welkom. 
Wij zingen ons openingslied: Psalm 25: 2: 
`Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en 
Geest bekend`. 

Hierna steekt Klaaske de Boer 
de 1ste adventskaars aan. Na 
bemoediging, stil gebed en 
drempelgebed is er een 
inleiding op de adventstijd. 
Tevens wordt de 

bloemschikking 
toegelicht: Tamar = 
dadelpalm. Rechtop 
gaat Tamar door het 
leven. De palmtakken 
verbeelden haar gaan 
en staan. De sluier 
onderaan de stam geeft 
haar verborgenheid 
weer; zij geeft zichzelf 
en vanuit haar gave 
wordt een tweeling 
geboren: twee trossen 
dadels. 
Een gedicht wordt 
gelezen. 
 

Wij zingen het lied bij de schikking, van 1e 
advent: `Wij turen in de toekomst. Wij zijn de 
tekens kwijt. Zal de Messias komen als kruispunt 
in de tijd? 
Zal hij op Tamar lijken, die doorzet en die wint als 
zij op zoek naar recht gaat en nieuwe wegen 
vindt?` 
 
Het gebed om ontferming wordt afgewisseld met 
een gezongen `Heer, ontferm U`. 
 
Wij zingen lied 67: 3: `Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, want eens zal ieders 
oog Hem zien: de Opgang uit den hoge`. 
 

Dienst van de Schriften 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
 
Lêzing út it Alde Testamint: Genesis 38: 1-30 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 1: 1-
3a 
Wij zingen uit Sjongend op Wei 
27: `Met hart en ziel`, 2 x 
 

Preek 
Dûmny seit dat sy earst yn de hûd 
fan Mattheüs krûpt en dernei yn 
dy fan Tamar. Letter komt sy wer 
by ús dy`t hjoed libje en sjogge wy wat dizze 
ferhalen ús no noch te sizzen hawwe. 
Mattheüs seit: `Myn ferhaal oer wat ik allegear 
oer Jezus heard ha moast derút. Ik sjoch yn Him 
de messiaanske ferwachtingen wier wurden; in 
Messias dy`t komme soe. Ik begûn mei de 
stambeam fan Jezus, soan fan David, soan fan 
Abraham ensf. Jezus wie in Joad, mei hert en 
siel ferbûn oan `e âlde tradysje fan Israël. Ek de 
nammen fan de froulju djipje ik op, bygelyks 
Tamar. Oan dizze froulju moat rjocht dien wurde`. 
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Tamar seit: `Ik wie ferslein doe`t myn man stoar 
en ik allinnich achterbleau, sûnder bern. As ik 
bern hie dan soe ik my opnommen fiele yn de 
lijn fan geslachten fan Israël. Miskien wie út 
myn neigeslacht de ferwachte Messias wol 
berne. Juda, myn skoanheit, joech my oan 
Onan, syn twadde soan om by my in bern te 
verwekken mar Onan sorge derfoar dat ik gjin 
bern krige. Doe stie ik op in krúspunt. Ik fielde 
dat ik sels foar myn rjocht opkomme mocht; dat 
ik in kar hie. Ik gie foar it libben en foar myn 
rjocht. Troch in list ha ik Juda ferlied en ik rekke 
swier fan in twilling. Uteindelik die Juda my 
rjocht en bin ik net útwiske út de lijn fan 
geslachten`. 
De bibel giet oer de ferwachting dat der takomst 
wêze sil; oer it geheim dat God ús takomst is en 
dat Hy ús takomst jout. Dy hoop op takomst kin 
ús helpe om de rêch te rjochtsjen. Yn de hoop 
dat der nije fruchten bloeie sille, as dadels oan 
in dadelpalm. Amen. 
 

Moment van stilte  
Wij zingen het Lied van de vrede, 
lied 1016 uit het nieuwe liedboek: 
`Kom, laat ons opgaan naar de 
berg waar God de vrede leert: een 
ploegschaar maak je van je 
zwaard, een snoeimes van je 
speer`. 
 

Dienst van gebeden en gaven 
De bloemen zijn verzorgd door Klaaske de Boer 
en gaan als groet van onze gemeente naar dhr. 
en mevr. De Jong, Brédyk 209. 
 
1e collecte: Help de nieuwe kerk- Missionair 
                   werk en kerkgroei 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

De gebeden worden 
afgesloten met het 
gezamenlijk bidden 
van het `Us Heit`. 

Maaltijd van de Heer 
In grote lijnen volgen wij blz. 247-250 uit 
Sjongend op Wei. 
Wij zingen het tafelgebed uit Sjongend op Wei: 
lied 129. 

Tijdens het delen van brood en wijn luisteren wij 
naar `Jezus U bent het licht in ons leven`, - 
Taizé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wy sjonge ús slotliet: Gesang 
125: 1 en 3: `O kom, o kom, 
Immanuel, hoe lang al wachtet 
Israël. `t Wurdt ús sa near en 
rûnom is de wrâld yn nacht en 
tsjusternis`. 
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Wegzending en zegen 

Wij beantwoorden de zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 

 
Na de dienst maakt 
bijna iedereen gebruik 
van de gelegenheid 
om gezamenlijk een 
kopje koffie te drinken.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:           Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Kosters:  Klaas Krol 
Ouderling  
       van dienst: Alie Bouma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Janny Pimmelaar                             
     Tjitske Cnossen 
   Alie Kalsbeek 
Bloemen:  Klaaske de Boer 


