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                      PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 4 december 2016 
Tweede zondag van Advent 

Maaltijd van de Heer 
 
Op deze witberijpte, zonovergoten 
zondagochtend komen veel gemeenteleden en 
gasten naar de kerk. Buiten is het koud maar 
binnen is het behaaglijk warm en klinkt 
orgelmuziek. 
 

Welkom 
De ouderling van dienst, 
Elske Roorda-
Posthuma, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom.  
Wij zingen ons 

intochtslied, 
Lied 80: 1 
en 7:  
`O God van 
Jozef, leid 
ons verder, 
hoor ons en 
wees weer 
onze herder; 

gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, 
Heer, doe ons opstaan en help 
ons weer`. 
 
Wij worden bemoedigd en het 
gebed op de drempel bidden wij in 
samenspraak.   
 

De tweede adventskaars wordt aangestoken 
Hierbij zingen wij Lied 465, 1x voorzang: 
`Hopen en uitzien naar het licht, hopen, weten 
dat het kwade zwicht, hopen, Christus komt, het  

 
ware licht`. 
 
Bij het liturgisch 
bloemschikwerk 
 
Dromen 
van vrede 
 
de wereld 
omgekeerd      
 
een nieuw begin 
water dat stroomt 

 
de roep om 
goede vruchten 
 
Goede God       
in Jezus heeft u een 
nieuw begin gemaakt 
 
keer ons om naar zijn weg 
 
Wij zingen Lied 437: 1,2,5 en 6:  
`Skuor, Hear, de himel as in kleed, kom ta ús del 
en sjoch ús leed. Skuor iepen, reagje se út it slot, 
de himeldoarren, Soan fan God`. 
 

Dienst van het Woord 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 11: 1 - 10 
 
Wij zingen Lied 459, in wisselzang:  
`Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de 
Heer, en zijn gericht zal over alle volken gaan, de 
tirannie heeft afgedaan`. 
 
Lêzing út it Nije Testamint: Matteüs 3: 1 – 12, yn 
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it Frysk 
 
Wij zingen Lied 439: 2 en 4:  
`Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal 
gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor 
Hem ruim baan. Hij komt, - bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen de hoogten die zich 
heffen tussen uw Heer en u`. 
  

Preek 
In de kerk is het de tweede 
zondag van advent.  
Klopt ons hart vol van 
verwachting?  Wat brengt 
advent ons, wat brengt het jou 
en mij?  
Op dat machtige verhaal van 

geloof, hoop en liefde, valt hier altijd weer het 
licht.  
En het licht valt hier straks weer op de 
rondgang die we maken bij de Maaltijd van de 
Heer. We verwachten het licht van Christus en 
bezingen de hoop, bezingen de liefde.  
Prachtige woorden van Jesaja, over de 
gedroomde koning. En dan is daar die 
zonderlinge Johannes de Doper, die ons roept 
tot bekering? Ik dacht bij de woorden van deze 
Doper: nu de synode ons roept om ‘back to 
basics’ te gaan, naar waar het in wezen in het 
christelijk geloven om gaat, wat heeft dat te 
maken met de woorden van Jesaja en 
Johannes de Doper?  
The basics in de woorden van Jesaja is een 
hardnekkig geloof in het koningschap van God. 
En bij the basics in de woorden van Johannes 
de Doper, vroeg ik me ineens af of u Jan 
Terlouw deze  week gehoord heeft, in `De 
wereld draait door`?  Hij bleef geen roepende in 
de woestijn, maar zijn boodschap bracht 
mensen zelfs tot tranen. Hij bleef hardnekkig 
verwachten en hopen en uitstralen: het kán en 
het moét voor wie na ons komen. Het kan 
anders met het klimaat, met verbindingen 
leggen. Waar Jan Terlouw gloedvol over het 
touwtje door de brievenbus sprak, spreekt 
Johannes de doper over de riemen van de 
sandalen van Jezus, die hij niet waardig is om 
los te maken. Keer je om naar het licht, maak er 
zo ruim baan voor. Voor het licht van Christus 
dat ook jij mag ontvangen, om niet.  Durf samen 

te zoeken naar wijsheid, naar wat licht kan 
brengen onder de mensen. Back to the basics is 
blijven bidden en zingen: ‘Op U mijn Heiland blijf 
ik hopen’ verlos mij van mijn bange pijn. Blijf in 
Uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de 
wereld woedt, o, mocht ik uwe troost ervaren doe 
intocht Heer in mijn 
gemoed. Amen. 
  

Stilte  

 

Pianospel 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Er worden mededelingen gedaan 
door Nieske Span en Linda 
Jongbloed  

 
De bloemen gaan 

vandaag als groet 
van onze 
gemeente naar 
Gertrud Zwerver 

 
1e collecte: Pastoraat 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
 
Maaltijd van de Heer 
Als nodiging zingen wij Lied 173: 1:  
`Wij worden genodigd aan tafel te gaan, te vieren 
met brood en met wijn het feest, zoals Jezus het 
ook heeft gedaan. Wij willen Zijn leerlingen zijn`. 
 
Wij bidden het tafelgebed in samenspraak en 
sluiten af met het `Us Heit` 

 
Wij brengen elkaar de vredegroet: 
V: Moge de vrede van Christus 
met je zijn 
A: Moge zijn vrede zijn met jou 
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Wij delen brood en wijn 
Tijdens het delen 
zingen wij Lied 440: 1 
en 4 in het 
Nederlands en 2 en 5 
in het Frysk; hierna 
klinkt pianospel 
`Ga, stillen in den 
lande, uw koning 

tegemoet, 
de intocht 
is 
ophanden 
van Hem 
die 
wonderen 

doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons vóór 
alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, 
Hij komt met macht`. 
 
Dankgebed 
Als slotlied zingen wij Gesang 125: 1, 2 en 3:  

 
`O kom, o kom, Immanuël, hoe lang al wachtet 
Israël. `t Wurdt ús sa near en rûnom is de wrâld 
yn nacht en tsjusternis. Wês bliid, wês bliid, o 
Israël: Hy komt, Hy komt, Immanuël`. 

 
 
 
 
 

 
Wegzending en zegen 
Wij beantwoorden de 
zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen 
AMEN 
 
Medewerkers 
 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist/pianist:  Klaske Deinum 
Ouderlingen:  Elske Roorda-Posthuma 
    Alie Bouma 
Diakenen:  Nieske Span 

    Alie Kalsbeek 
    Tjitske Visser 

Koster:   Folkert Jongbloed 
Commissie Liturgisch  
Bloemschikken:  Lieuwkje van Lune  
CCB 


