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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
eerste zondag van advent, 29 november 2015 

 
Welkom 

Een druilerige regen weerhield de 
bezoekers er niet van om de eerste 
adventsviering van dit jaar bij te 
wonen. De ouderling van dienst 
verwelkomde de bezoekers, als 
openingslied werd gezongen lied 
25:2 en 9:  

“Here, 
maak 
mij uwe 
wegen 
door 
uw 
Woord 

en Geest 
bekend.”  
Na de 
bemoediging 
wordt de eerste 
adventskaars 
aangestoken.  
 

Bij het liturgisch bloemschikwerk 
De engel Gabriel vertelt Zacharias dat 
Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. 

Zacharias wil 
er niet aan, 
daarop 
worden zijn 
lippen 
verzegeld. 
Zichtbaar 
teken daarvan 
zijn de stenen 
die dicht bij 

elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode 
bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, 
waarvan dit kind vervuld zal zijn.  

De hemel raakt de aarde in de belofte 
van een kind 
ongeloof, verstening, worden tot 
hoop en vertrouwen 
daar waar de  hemel de aarde raakt. 
God, kom met Uw geest, open ons hart 
om Uw tekens te verstaan 

 
Bijbelverhaal 
De lezing komt uit Lucas, hoofdstuk 
1:5-25.  
 
Preek 
Lucas plaatst zijn evangelie tegen 
het decor van de wereldgeschiedenis 
van die dagen. Hij vertelt hét verhaal van God en 
mensen. Want, zegt hij, ook al lijkt de wereld 
gedomineerd te worden door koningen en keizers 
- mensen met geld en macht - het zal de komst 
van Gods rijk niet verhinderen. En dan volgt het 
bekende verhaal van twee mensen op leeftijd, 
Zacharias en Elizabeth, vroom en gelovig,  
Elizabeth is onvruchtbaar. Als Zacharias dienst 
heeft in de tempel wordt hem vanwege God 
verteld dat hij en zijn vrouw nog een zoon zullen 
krijgen. Zacharias kan dat nieuws niet geloven, 
waarop hij met stomheid wordt geslagen. Wat 

een prachtige boodschap, dat ons 
soms tegen alle verwachting in, 
nog iets nieuws kan overkomen in 
ons leven, in onze 
geloofsgemeenschap. Laten we 
het hopen.  

Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 
Als antwoord zingen we lied 464: 1, 2.  
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Bloemen  
De bloemen gaat als groet van onze gemeente 
naar de Akke van der Woude.  
 
Overlijden gemeentelid 

Afgelopen week is de Oene Postmus 
overleden, oud 76 jaar.   
Staande wordt hij in stilte 
herdacht. De voorganger leest 
het gedicht van Hanna Lam: 
“De mensen van voorbij”. 
Tijdens 
het 
zingen 
van psalm 

90: 1 steekt een diaken 
een lichtje aan en brengt 
dit naar de gedachtenis-nis 
in de kapel. De naam van 
de heer Postmus  is bijgeschreven op het 
glazen herdenkings-plateau.  
 
Collecte:  
1. help de nieuwe kerk in Almere; 
2. onderhoud gebouwen. 
 
Maaltijd van de Heer 
Gezongen wordt SoW lied 173: “Wij worden 
genodigd aan tafel”. 
Na het tafelgebed zingen predikant en 
gemeente SoW lied 129: “Die naar menselijke 
gewoonte”.  

Voordat brood en 
wijn worden 
gedeeld, wensen 
we elkaar de 
vredesgroet. 

 
 
Tijdens het delen 
van het brood en 
de beker luisteren 
we naar CD 
muziek.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankgebed, 

slotlied, zegen 

Na het dankgebed zingen we het slotlied 433: 
1,4,5: “Kom tot ons, de wereld wacht.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zegen 
wordt 
beantwoord 
met het 
driemaal 
gezongen 
amen.  
 

 
Medewerkers 
Voorganger:        ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen: Alie Bouma, Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Nieske Span, Janny Pimmelaar, 

Wiebren Jongbloed 
Bloemen:  commissie liturgisch bloem-| 
                             schikken. 
AD 


