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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 14 december 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 

De Ouderling van dienst 
Corrie Brouwer heet de 
kerkgangers welkom. 
Voorganger is Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema. 
We zingen lied 85: 2 en 3 
Na het stil gebed, de 

bemoediging en het 
drempelgebed 
worden drie 
adventskaarsen 
aangestoken door 
Nelleke Bode.  
 

Trixt 
Lindeboom 
heeft het 
prachtige 
liturgisch 
bloemstuk 
gemaakt. 

Bijbehorend thema is: Verlangen naar 
vervulling. De tekst bij de schikking is:  
 
Zie, kijk 
hoe vanuit geloof in de liefde 
de hoop groeit 
In een wereld waarin zoveel donker is 
 
Goede God 
dat wij met open handen  
door het leven gaan 
om uw liefde te ontvangen. 
 
Het lied bij de schikking is 456 B : 7 en 8. 
Daarna wordt gebeden o.a. voor mensen voor 
wie het leven ondoorzichtig is en daardoor in 
zichzelf kunnen verdwalen. 
 

 
Aansluitend wordt lied 466: 1 en 5 gezongen. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed volgt de 1e 
lezing uit 
Jesaja 65, 17-25  Daarna 
zingen we 766: 1 en 3 en 
volgt de 2e lezing uit 
Johannes 3: 22-30. 
 
Daarna volgt lied 528: 1,3 en 5. 
Dominee geeft aan dat ‘se noch net rjocht yn ‘e 
gaten hat hokker lieten wy wol en hokker wy net 
kinne’. Er wordt namelijk, nog niet uit volle borst 
meegezongen, zacht uitgedrukt. 
 
Overdenking 
Waar denk je bij het woord ‘Wegbereider’ 
aan? Maandag was de 
openingshandeling van de haak om 
Leeuwarden. Vele wegbereiders zijn hier 
mee bezig geweest zodat er een betere 
doorstroming komt en vrij baan wordt gemaakt.   
 
Johannes de doper bereidt de weg voor Jezus 
voor door ruim baan te maken. Hij wijst van 
zichzelf af naar Jezus en probeert er zo goed 
mogelijk voor Hem te zijn. En als hij klaar is als 
wegbereider valt het licht op Jezus. Johannes is 
groot in het minder kunnen zijn. Hij gaf zijn plaats 
zonder zichzelf minder te voelen. Kunnen wij ook 
wegbereider zijn en ons ego loslaten en ruimte 
maken voor verwachting, voor ontvangen en voor 
stilte vinden? Loskomen van geldingsdrang en 
concurrentiedrift? Door minder bij ons zelf te zijn 
en meer tot God te komen, zijn ook wij 
wegbereiders.  
De kerk heeft een kleinere plek in de 
samenleving maar kan daardoor 
dichter bij de kern komen. Zo kan de 
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bedreiging ook een kans worden. Wij mogen 
blijven wijzen op de bron waar alles mee 
begon, vol verwachting. 
 
Hierna volgt stilte en orgelmuziek. 
 
Wij zingen lied: 450 passend bij de 3e 
adventzondag. 
 

Dienst van het Delen 
Corrie deelt mee dat er dit jaar een kerstkuier 
door het dorp is. Verder is er weer een 
kerstconcert van de brassband. 

 
De bloemen gaan 
naar mevrouw Krist 
van de Algerasingel.   
 
1e Collecte:  zending 
2e Collecte:  kerkelijk 
werk 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het bidden wordt afgewisseld met het zingen 
van 367e.  Gebeden wordt voor alle mensen die 
altijd weer klaar staan voor anderen, 
mantelzorgers die zorg geven en daardoor zelf 
ook ontvangen. Dat er altijd mensen mogen 
blijven die verlichting brengen waar dan ook. 
Vele mensen gaan feestvieren maar er zijn ook 
mensen die het om wat voor reden niet kunnen. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 439, 1 en 4 
Verwacht de komst des Heren, bereid u er op 
voor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist:        Klaske Deinum  
Koster:           Wiebe Brouwer  
Bloemen:       mevr. Krist 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:  Gjalt Lindebom 
Diakenen:      Janny Pimmelaar en Hinke Meindersma. 
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