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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 30 november 2014 

Eerste zondag van advent, viering van de Maaltijd van de Heer

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Corrie 
Brouwer Corrie  heet ons 
welkom.  
 
Gebeden 
We zingen Lied 25: 2 ‘Lit my 
Hear jo wegen witte’, uit het 

Nieuwe 
Lied-
boek 
vertaald 
in het 
Fries. 
Hierna 
bidden we in stilte.   

 
Het is de 
eerste zondag 
in de 
adventstijd 
daarom steekt 
Elske de 
eerste van de 

vier adventskaarsen aan. Corrie Brouwer leest 
daarbij een passend gedicht: 
 
‘Advent is kijken naar wat komt,  
Hoewel er weinig zicht is.  
Je steekt een kaars aan in de nacht 
Omdat je iets van God verwacht:  
Een wereld waar het licht is. 
 
Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 

 
Geloven dat God met ons is 
En dat zijn rijk zal komen.’   
 
In deze tijd wordt er 
ook bij het thema 
‘Verlangen naar 
toekomst’ een 
bloemstuk 
gemaakt. Het druk 
de driehoek: 
Geloof, hoop en 
liefde uit met hierin 
plaats voor de 
adventskaarsen. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing: Jesaja 63:19b – 64:8 
 
De 2e lezing: Marcus 
13:24-37 Over waakzaam 
zijn tot het moment 
waarop de Heer komt. 
 
Overdenking 
De kinderen van onze dominee zagen de 
kerstster in de kerk hangen en zeiden: ‘Wy 
moatte ek sa’n stjer thús hawwe’. Fansels moatte 
wy thús ek it ljocht hawwe dat symbolisearret dat 
wy útsjogge nei it ljocht fan ús Hear. Mar der 
binne minsken dy’t it ljocht net ferdrage kinne. In 
lyts kearske kin dan earst wol folstean dat kin al 
in hiel protte ljocht bringe yn it tsjuster fan 
immen’s bestean.   
Leauwen yn dat ljocht fan Kristus hâldt net yn dat 

je dan alle fragen rûn krije mar dat der 
wol hoop en ferwachting is. Dêr hawwe 
wy soms inoar ek foar nedich. Dan 
sjocht de ien it ljocht better as de oar. 
Foar it Keninkryk fan God is in protte 
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geduld nedich. De boadskip dizze snein is: 
Gean mei geduld, gean sûnder it goed te 
witten. 
It folchjen fan de ljochtsjende stjêr is it yn de 
fuotstappen fan Jezus gean. Net presys sa as 
Jezus mar sasto sels bist mei dyn eigen 
talinten.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Missionair werk. Help de kerk in 
Rotterdam.  
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen.  
 

Maaltijd van de Heer 
Hiertoe volgen wij een tafelgebed en zingen 
Lied 405: “Heilig, heilig heilig! Heer, God 
almachtig”.  
Na het tafelgebed wensen wij elkaar de vrede 
toe door de mensen om ons heen een hand te 

geven met de vredesgroet: ‘De vrede van 
Christus voor u’. Daarna zingen we 
avondmaalslied 408e ‘Lam van God / Agnus 
Dei’.  

 
 
Onder het delen van brood en wijn luisteren we 
naar muziek uit Iona en Glasgow. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied 
zingen wij 
lied: 442: 
‘Op U, mijn 
Heiland, blijf 
ik hopen’.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist:   Albert Minnema  
Koster:   Johannes Koornstra  
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer.  
2e ouderling:  Elske Roorda 
Diakenen:  Jannie Pimmelaar,  Alie Kalsbeek,  
  Tjitske Visser 
GvdM 
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