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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

7 december 2014 

Tweede zondag van advent 
In tsjinst fan ferbining en ûnderfining mei Taizé 

 

 

Vandaag worden de 
kerkgangers 
verwelkomd 
in de Fikarij om daar in 
een vertrouwde sfeer,  
onder het genot van 
een kopje koffie, elkaar 
te  

begroeten en bij te praten.   De kerk is ingericht als stiltecentrum. Tegen 10 uur maken we de opgang 
naar de kerk waar de stilte als een warme deken over ons valt.Ieder wordt uitgenodigd om zoveel 
mogelijk in de buurt van het liturgisch centrum te gaan zitten. De banken zijn gesloten en overal brandt 
kaarslicht. Er is zachte Taizémuziek. 

 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst Elske 
Roorda-Posthuma heet 
gemeenteleden en gasten van harte 
welkom. Zij heeft een aantal 
mededelingen. De bloemen gaan 
naar onze predikant, Ds. Wiebrig 
omdat zij morgen jarig is. 
 
De Taizéliederen worden gezongen 
door de muziekgroep. Ieder wordt 
uitgenodigd om mee te zingen. 
 

Mon âme se repose_en paix sur Dieu seul 
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God 
Myn siel fynt frede_en rêst allinne by God 

 
Bless the Lord, my soul 
Prijs de Heer, mijn ziel 
Loovje God, myn siel 
 
De tweede adventskaars wordt 
aangestoken 
en het gedicht bij de bloemschikking 
wordt gelezen: 
`Verlangen naar bloei` 
 
Zie 
kijk 
hoe vanuit geloof 
in de liefde 
de hoop groeit 
in een wereld 
waarin zoveel donker is 
 
Goede God 
sterk in ons het verlangen 
naar bloei 
Dat wij in ins denken, 
doen en laten Uw weg gaan. 
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Jezus, U bent het Licht in ons leven 
Jezus, Jo binn` it Ljocht yn myn libben 

 
Lezing: Jesaja 2: 2-5 uit de Bijbel in 
Gewone Taal, door Fokje Leistra 
 
Laudate omnes gentes 
Verblijdt u alle volken 
Bring huld` oan God jim folken 
 
Lezing: Marcus 1: 1-8, door Sándor 
Weerstra 
 
The kingdom of God is justice and 
peace 
It ryk fan de Hear is frede en rjocht 

 
Meditatie 
De hele wereld is tegenwoordig binnen 

handbereik door alle moderne 
media. Verbonden kunnen we zijn 
met heel de wereld. Virtueel 
verbonden kunnen we zijn met 
velen, ook met onbekenden die we 
lang niet altijd werkelijk ontmoeten. 

Hoe verbonden voel je je dan? In hoeverre kan 
het virtuele contact het echte contact 
vervangen? Hoe kies je ermee om te gaan? 
Heb je geen mensen nodig die er voor je zijn, 
dichtbij, met aandacht voor jou en jouw 
verhaal? De kerk is één van de plaatsen waar 
mensen samenkomen. Zij wil een huis voor de 
ziel zijn om elkaar te ontmoeten en ons gekend 
te voelen. Het internet heeft drie w`s. De 
Christelijke traditie heeft er ook wel drie: 
wijsheid, uit de bijbelse verhalen, warmte van 
de zon van Gods liefde, waardigheid, in het 
Koninkrijk van God mogen mensen waardig 
leven. Vandaag worden er twee w`s aan 
toegevoegd: waakzaam, de titel van de 
afbeelding en wegbereider, zoals Johannes dat 

voor Jezus was. Dat mogen wij 
zijn: waakzame wegbereiders die 
de weg van Jezus willen volgen, 
de weg van de vrede van God. 
Amen. 

 
 

 
Waakzaam 
 

Stilte 
 
Muzikaal intermezzo 

Méditation de Thaïs van Jules Massenet, 
door Klaske Deinum, piano en Elske Roorda-
Posthuma, klarinet. 
 
Ubi Caritas et amor 
As der freonskip is en leafde 
Daar waar liefde heerst en vrede  
 

Lichtritueel 
De kinderen komen 
binnen met kaarsjes 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een 
lichtend vuur, dat nooit 
meer dooft 
Kom, as it tsjuster is, mei 
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fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt 
 
Tijdens het zingen wordt ieder uitgenodigd 
om een kaarsje aan te steken 
Daar wordt ook de collecte gehouden: 
1: Pastoraat 
2. Kerkelijk werk 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gebeden 
Na iedere Na 
iedere 
voorbede  
zingen we: 
Kyrie, kyrie, 
kyrie eleison 
 

Wij sluiten de gebeden gezamenlijk af met het 
Onze Vader.  
 
 

Zegen 
 
V: Dat wij gezien zijn in Gods ogen en dat in  
    ons zijn licht niet dooft 
A: Dat Hij ons steeds tot leven blijft bewegen,  
    ons aan elkaar geeft als thuis en toekomst 
V: Dat wij elkaar hervinden als het donker wordt 
A: Dat Hij zijn naam in onze dromen schrijft. Dat 
    Hij onze hoop is 
V: Daartoe zegene ons de God van het leven:  
    Zijn liefde, goedheid en vrede is met u en  
    jullie allemaal 
A: Amen 
 
 
Heel het duister is vol van luister door uw 
licht 
Hear, it tsjuster is gjin tsjuster foar Jo 
 

Er is gelegenheid om 
mensen te 
ontmoeten en na te 
praten in de kapel 
van de kerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers: 
 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Piano:  Klaske Deinum 
Klarinet:  Elske Roorda-Posthuma 
1e ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling: Corry Brouwer-Bakker 
Diakenen: Jannie Pimmelaar 
   Wiebren Jongbloed 
Praethuys:  Geartsje van der Meer 
   Iepie Lindeboom-Hospes 
   Jan Bergsma 
Koster:  Iepie Lindeboom-Hospes 
Leiding  
zondagsschool:  Henny Holwerda 
Muziekgroep o.l.v. Klaske Deinum 
Lezingen: Fokje Leistra-van der Zwaag 
   Sándor Weerstra 
Bloemen:  Fokje Tolsma 


