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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

zondag, 8 december 2013, 10 uurdienst 
 

Voorbereiding 
Deze dienst is mee voorbereid 
door een groepje jongeren. Ze 
hebben meegedacht over de 
invulling, ideeën uitgewerkt en 
leveren vanmorgen elk op hun 
eigen manier ook een bijdrage. 
 

Voor de dienst 
In de hal wordt de bezoekers verteld dat onze 
predikant vandaag jarig is. Goedgemutst tekent 
ieder de verjaardagskaart. Binnen staat de 

koffie klaar. Velen 
nemen de gelegenheid 
te baat om ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema ook 
nog even de hand te 
drukken. Tegen tienen 
zoekt elk een zitplaats 

en 
begint 
de 
dienst.   
 

Welkom 
Ouderling van dienst Corry 
Brouwer verwelkomt de 
bezoekers. Als openingslied 
wordt gezongen  
“Wij mensen blijven dromen 

dromen” op de 
melodie van Ps. 
72. Hierna 
steekt Neeltje 

Hellinga de tweede adventskaars aan.  

 
Bloemschikking 
Langs de stam van 
de druivenboom 
zien we het rode 
koord waarmee 
Rachab de 
verspieders helpt 
om te ontsnappen. 
Het is een koord van 
hoop voor haar en 
haar familie. Haar 
daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de 
heilsgeschiedenis van het volk van God. Daarom 
zijn er druiven verwerkt in de rode schikking 
onder aan de stam. 
 
Gebed om ontferming 
De gebeden worden steeds voorafgegaan door 
dia’s met krantenkoppen, die door de 
Jeugdgroep zijn verzameld. Eva van der Ploeg 
begeleidt de gebeden met zacht pianospel. 
 
Hierna wordt het Taizélied “Als alles duister is” 
gezongen. 
 
Dienst van het Woord 
In deze adventstijd staan vier bijzondere vrouwen 
centraal. Vorige week was dat Tamar. Dit keer is 
de beurt aan Rachab, kroeghoudster en vrouw 
van lichte zeden. Toch is zij een van degenen, 
die in de geschiedenis van Israël tot de 
“rechtvaardigen” wordt gerekend.   
 
De 1e schriftlezing komt uit Jozua 2, in de vorm 
van een hervertelling van Nico ter Linden uit zijn 
boekenreeks “Het verhaal gaat”.   
De 2e schriftlezing is uit Matteüs 1, de verzen 1-
4a, het geslachtsregister over de stamboom 
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waaruit Jezus is 
voortgekomen; daarin 
dus ook Rachab.  
 
Ingrid ten Cate leest 
gedicht “Verlangen” van  
Toon Hermans voor 
over hoop en 
verwachting.  
 
Preek  
In de preek staat ds. Wiebrig de Boer stil bij 
hopen, dromen, en verlangen. Hopen is ook de 
mogelijkheid open houden dat er misschien 
toch iets kan veranderen. Ze heeft twee 

voorwerpen bij zich. Als eerste een 
kruis gemaakt door voormalige 
kindsoldaten in Congo. Een kruis 
gemaakt van een kogel. 
Hulpverleners hebben de kogels met 

hen omgesmeed tot kruisjes. Dat kon de oorlog 
niet uit hen halen, maar ze probeerden deze 
getraumatiseerde kinderen te helpen de oorlog 
voorbij te komen en een nieuwe toekomst te 
vinden, nieuwe hoop. Het tweede voorwerp is 

de geboortebeker die ze van haar 
beppe kreeg. De predikant wil 
hiermee zeggen dat ze zich voelt 
staan in de gemeenschap van haar 
familie en van kindsbeen af via haar 

familie ook in de geloofsgemeenschap van de 
kerk. In de geloofsgemeenschap die de kerk is, 
zingen we ons steeds weer de hoop te binnen 
dat ons leven van geboorte tot het eind van ons 
leven gedragen en behoed wordt door God. Die 
hoop zien we ook terug in het verhaal over 
Rachab, die de verspieders verborg voor de 
machthebbers van Jericho. Deze dienst kan 
niet goed voorbij gaan zonder ook Nelson 
Mandela te noemen, als toonbeeld van hoop. 
Hoop vraagt 
volharding, 
uithoudingsvermogen, 
maar kan bergen 
verzetten.  
Amen   
 
Stilte en muziek 
Na de stilte zingt Eva:  
“Read all about it” van 

Emilie Sandé. Het gaat erover dat je je mag 
uitspreken, mag vertrouwen op je stem en hopen 
op een betere toekomst. 
 
Bloemen  
Ter gelegenheid van haar verjaardag wordt ds. 
Wiebrig de Boer verblijd met de bloemen. Ze 
krijgt daarbij ook de kaart overhandigd met de 
handtekeningen van alle bezoekers. 

 
Overlijden  
Er wordt 
stilgestaan 
bij Janke van der Veen-Zijlstra, 
overleden op 3 december 
2013. 
Ds. Wiebrig de Boer leest  
Psalm 84. Tijdens het zingen 
van enige verzen van psalm 
90 steekt een van de diakenen 
een lichtje aan en brengt dat 
naar de kapel. 

 
Collecten 
1e collecte: diaconaat; 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 

Gebeden 
De gebeden worden afgesloten met het zingen 
van God fan fier en hein ús heit  
 
Slotlied en zegen 
Ons slotlied is:  „O kom, o kom, Immanuël, verlos 
uw volk, uw Israël”  
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Gesterkt met de zegen van God keren we 
huiswaarts.   
 
Medewerkers 
Voorganger:   ds. Wiebrig de Boer-

Romkema 
Organist:     Albert Minnema 

Jeugdgroep  -Johan Wybenga 

   -Erik Tawafra 
    -Eva van der Ploeg 
   -Ingrid ten Cate 
    -Germen ten Cate 
   -Geartsje van der Meer  
Koster:       Iepie Lindeboom 
Ouderlingen: Corry Brouwer en Arie 

Dol 
Diakenen:                   Hinke Meindersma en 

Alie Kalsbeek  
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
 


