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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 15 december 2013 (3e adventszondag) 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Carla van der Graaf 
heet iedereen welkom. 
Wij volgen de 
uitgereikte liturgie.   
Zingen psalm 85: 2 en 3 
in het Fries “Bin Jo it 
net, dy’t ús wer libje lit”. 
Daarna wordt de derde 
adventskaars 

aangestoken 
door Gina 
Turkstra. 
Na bemoediging 
volgt stil gebed 
en het 
drempelgebed.   
De derde 
adventszondag: 
Gaudete, dat is 
“verblijdt u”. 

(Kleur paars, ook 
roze). 
Bloemschikking: de 
korenaren staan 
voor de liefde van 
Ruth voor Naomi en 
Boaz. Het 
gevlochten brood 
verwijst naar de 

liefde 
en 
trouw 
van 
God.   
Ruth 
staat 
voor 
recht,  
 

 
barmhartigheid en trouw. 
Zingen: “Wij turen in de toekomst”, twee 
coupletten op tekst van Anneke van 
Wijngaarden.   
In het gebed wordt om ontferming gevraagd 
wegens de duisternis en het verdriet in de wereld 
en in onszelf. Dit gebed wordt  
afgesloten met lied 466: 1 en 5 uit het nieuwe 
liedboek “O wijsheid, daal als vruchtbare taal!” 
 
Corry Brouwer 
memoreert 
namens de 
familie dat 
Klaas en 
Anneke 
Bakker 
vandaag hun 
60-jarig 

huwelijk 
mogen vieren. 
Hun trouwtekst 
was Rom. 8: 
38-39. Beiden 
zijn ook altijd 
actief voor de 
kerk geweest 
en vanmorgen 
zijn ze hier 
aanwezig. Als 
loflied 
zingen 
we 
staand 
gez. 
434: 1, 
2, 4 
“Lof zij 
de Heer, de almachtige Koning der ere”. 
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Dienst van de schriften 
Na het gebed van de zondag 
volgt de 1e lezing uit Ruth 
hoofdstuk 4. Boaz koopt het land 
van Noömi en neemt Ruth tot 
zijn vrouw. Hun zoon Obed is 
een voorvader van David. 
Na lezing volgt het lied “Verblijdt 
u alle volken” (1x Nederlands en 

1x Fries gezongen). 
2e lezing: Matteüs 1: 1-6a, de afstamming van 
David. 
Gez. 446: 1-5 “O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed”. 
 
Preek:   
Het verhaal van Ruth is een feestrol, wordt 
gelezen op het Joods Pinksterfeest. In het kort 
wordt de geschiedenis van Noömi (Naomi) 
verteld. Als in de vreemde, het land Moab, zij 
haar man en twee zoons verliest wil Noömi 
terugkeren naar haar vaderland. Ruth, een van 
de schoondochters kiest dan voor Noömi en 
haar God, en gaat mee. Daar gaat Ruth achter 
de maaiers op het land van Boaz aan om nog 
wat graan te kunnen verzamelen; vergelijk het 
met onze Voedselbank. Boaz koopt als losser 
uit de familie van Noömi hun land. Zo zorgt hij 
voor Noömi en Ruth. En hij neemt Ruth tot zijn 
vrouw en zij krijgen een zoon: Obed. Zo is er 
ook weer hoop voor Noömi; ouders leven voort 
in hun kinderen. God wordt geprezen door de 
vrouwen. 
Later wordt via Obed en via David Jezus 
geboren, onze losser, onze bevrijder. Na 
woorden uit het loflied (gez. 434) volgt het 
Amen. 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst 
heeft de volgende 
mededelingen.  
De bloemen gaan 
vandaag naar het echtpaar 
Bakker-Bosma. 
16 dec. is er de 
kerstbroodmaaltijd voor 
65+ in de Fikarij. 
21 dec. is er een 
kerstconcert van de 

Brassband Wirdum in de parochiekerk te 
Wytgaard. 
18 dec. is uiterlijke datum voor het inleveren van 
kerstpaketten.   
In de hal van de kerk liggen kerstkranten voor 
degene die niet in Wirdum, Swichum of Wytgaard 
wonen (in de dorpen huis-aan-huis bezorgd). 
Carla van der Graaf brengt ons ook de feestelijke 
bijeenkomst van afgelopen donderdagavond nog 
in herinnering: de gedenksteen in de toren 
onthuld en het “lintje” door de burgemeester 
uitgereikt aan onze scriba Arie Dol. 
 
Er zijn twee collectes: voor 
de zending en voor 
kerkelijk werk. De eerste 
collecte wordt nader 
toegelicht door Koosje 
Reitsma-van der Werff. 
Verzoening in Colombia: 
de rivier met lijken kan 
veranderen in een rivier 
van levend water. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het dankgebed voor trouw, voorbede voor zieken 
en kwetsbaren wordt drie maal afgewisseld met 
het gezongen “Heer, onze Heer, wij bidden U: 
verhoor ons” en afgesloten met stil gebed en een 
slotbede. 
 
Slotlied is gez. 117: 1, 2, 5 “Hoe zal ik U 
ontvangen”.   
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Wegzending en Zegen 
De wegzending en zegen wordt besloten met 
driemaal gezongen Amen. 

Medewerkers 

Voorganger:  Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderlingen   Carla van der Graaf  

Sándor Weerstra 
Diakenen: Janny Pimmelaar 
  Wiebren Jongbloed 
Bloemen: Fokje Tolsma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij gaan de kerk uit… en een groep kinderen 
gaat de kerk in… Het advent…. Het kerstfeest 
komt dichterbij..  


