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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 22 december 2013 

4e advent 
 

 
Welkom 

Ouderling van dienst 
Sándor Weerstra heet 
ons allen welkom.   
Het intochtslied is ps. 85: 
3 en 4: "Bij wie Hem 
vrezen is zijn heil 
geplant" 
  

Vier adventskaarsen  
De vierde adventskaars wordt 
aangestoken door Lies de 
jong 
  

Bemoediging en 
drempelgebed 
Er wordt een 
toelichting gegeven bij de 
liturgische bloemschikking 
voor de vierde advent. 
 

Een lied bij de schikking.  
Melodie: Nu daagt het in het oosten . 
Wij turen in de toekomst. 
Zal er ooit vrede zijn? 
Zal Batseba de moeder 
van de Messias zijn? 
  
Zal Hij op haar gaan lijken 
of op een koningskind, 
die als de zoon van David 
de weg naar vrede vindt? 
  
Voor het gebed om ontferming lezen we 
Filippenzen 4 vs. 4-7 over raadgevingen. 

Wij bidden over zorgen van vandaag en morgen 
en vragen: “Heer ontferm U over ons en de 
wereld”. 
We beantwoorden dit  met gez. 117; 1 en 5 "Hoe 
zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet' 
  

Dienst van het Woord 
Na het gebed van de 
zondag lezen we eerst uit 
Jesaja 35 vs.1-7 over een 
nieuwe toekomst. 
We zingen nu ps. 146: 1, 3 
en 4 "Zing mijn ziel voor 
God uw Heer, zing die u 
het leven geeft" 
  
De 2e lezing is Johannes 1 vs. 19-28 over 
Johannes de Doper die zegt: “Er komt iemand na 
mij, die ik niet waardig ben om zijn sandalen los 
te maken”. 
We zingen gez. 124: 1, 2 en 3 "Nu daagt het in 
het oosten, het licht schijnt overal." 
  
Overdenking 
Wat betekent het kerk zijn van nu. Wat 
onderscheid u van andere mensen? De kerk 
probeert de kerstboodschap niet te laten 
verstommen. 
Wat is het ‘kerkzijn’ vandaag? Legitimeer u. 
Johannes gaf zichzelf. De 
priesters en levieten uit 
Jeruzalem stelden de vraag: 
‘Bent u de Messias of Elia?’ 
Hij zei: ik ben de stem van één 
die roept in de woestijn. Die 
stem die roept dat de Messias 
komt. Naar Hem moet je heen 
gaan, niet naar mij. 
De kerk is niets anders dan een 
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stem. Wij moeten trouw zijn in onze opdracht. 
Goddank dat het Heil niet van ons afhangt. God 
alleen kan de zonden vergeven. 
Hij geeft ons alleen heil.  Maar de gave is ook 
een opgave. Wie ben ik? Staan we in voor 
elkaar en voor de mensen om ons heen?  
Breng ons op Uw weg. Amen 
  
Stilte en orgelspel 
Nadien zingen we gez. 126 "Verwacht de komst 
des Heren, o mens, bereid u voor.”. 
  

Mededelingen 
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar 
mevr. Hiemstra-Algra Grutte 
Buorren. 
De 1e collecte is voor de 
diaconie en de 2e voor kerkelijk 
werk. 
  

Gebeden 
Wij danken U, dat U ons nooit 

laat vallen. Wij bidden om een uitnodigende en 
zorgzame kerk. Wij bidden voor mensen die 
leven met zorgen en verdriet. Omring hen allen. 
Na het stil gebed bidden we gezamenlijk  
het Onze Vader. 
  

Slotlied en zegen 
Gez. 119 vs 1-5  
Vs. 1 Richt op uw macht  
Vs. 2 Richt aan uw heil 
Vs. 3 Richt op uw woning 
Vs. 4 Richt aan de vreugdedis 
Vs. 5 Richt over de aarde 

  
We gaan 
naar huis 
met de 
zegen 
van God 
en beantwoorden dit zingend met "Amen. 
amen, amen" 
  
Medewerkers 
Voorganger       ds. L de Ruiter, Drachten 
Organist            Albert Minnema 
Ouderlingen      Sándor Weerstra en Simon Turkstra 
Diakenen           Tjitske Cnossen en Hinke Meindertsma 
Koster                Drees Visser 
Bloemen            Rixt Lindeboom 
Fotograaf           Minne Hoekstra 

 
 
De opname van 
de dienst wordt 
geregeld.  
 
 
 
 
 
 
 

 
En in de 
kerststal 
op het 
plein voor 
de kerk 
wachten 
de ezels 
en 
schapen.  


