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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

6 december 2015   
2e zondag van advent 

10-uur dienst: `Dienst voor iedereen` in CBS `De Arke` 
 

Vanochtend maken wij niet onze gewone gang 
naar de kerk maar gaan op weg naar school. 
Deze keer is het thema van de dienst: `Kunst. 
Wat voor zin heeft dat?` De kerk-school-
gangers worden vanaf 9.30 uur verwelkomd 

met een kopje 
koffie en 
beginnen de 
bijeenkomst met 
een genoeglijk 
samenzijn. 
 
Deze dienst is 

mee voorbereid 
door het 
`Praethuys`, 
zondagsschool 
en ZMC.  
Geartsje van der 
Meer, van het 
`Praethuys` heet 

ons hartelijk 
welkom. Voorts 
wordt de definitie 
van `kunst`, uit 
Van Dale, 
gegeven: het 
vermogen om 
schoonheid te 
scheppen en 

esthetisch genot op te wekken.   
 
Hierna heet ouderling van dienst Carla van der 
Graaf ieder welkom. 
Wij zingen Lied 439: 1 en 4:`Verwacht de komst 
des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt 
in deze wereld het licht des hemels door. Nu 
komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou 

geven; ons 
heil, ons 
eigen leven 
vraagt 
toegang tot 
ons hart.`  
 

Bemoediging en groet 
De ouderling van dienst 
steekt de twee 
adventskaarsen aan en 
hierna zingen wij het lied bij 
het licht, Lied 433: 1: `Kom 
tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze 
nacht, licht dat in de nacht 
begint, kind van God, 
Maria`s kind.` 
 
De bloemschikking is 
gemaakt door Tryxt 
Lindeboom; Carla leest 
het gedicht bij de 
schikking: `De hemel 
raakt de aarde`. 
 

Dienst van het Woord 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38. 
`De aankondiging van 
de geboorte van Jezus` 
 
Wij zingen Lied 140 uit 
Tussentijds: `Vanwaar 
zijt Gij gekomen, wij 
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wisten niets van U. In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. Een nieuwe God zijt 
Gij die onder ons wil wonen, zo ver weg, zo 
dicht bij.` 

 
Korte verbinding van lezing en 
workshops 
Kunst kan je raken, anders dan woorden dat 
kunnen kan kunst ons op het spoor van God 

zetten. Beelden, 
muziek, gedichten, 
schilderijen, kunst, in 
welke vorm dan ook, 
krijgt steeds meer 
een plek in de 
liturgie. Ook de Bijbel 

is kunst in woord en compositie, rijk aan 
prachtige beeldtaal. Vandaag hoorden we hoe 
het woord van alzo hoge Maria raakt. De 
Eeuwige is altijd de Komende die ook ons hart 
kan aanraken. Het licht des hemels vraagt ook 
toegang tot ons hart. Mag het daar woning 
maken? Ben ik ontvankelijk en toegewijd aan 
wat van Godswege naar mij toekomt? Om met 
open handen woorden van God te ontvangen, 
zachte woorden die sterker zullen blijken dan 
alle harde woorden en verwondende taal. `Mij 
geschiede naar Uw Woord`. Amen. 
 

Workshops 
Kunst, wat voor 
zin heeft dat? 
 
`Buiten de lijntjes, 
uit de kunst!` 
 
 
 

Wij krijgen een uitleg over de verschillende 
workshops:   
- Muziek: wat brengt muziek ons? 
Hier kon je 
aangeven 
welke 
muziek jou 
‘raakte’ en 
waarom. 
Samen werd 
er naar 
geluisterd.  

- Schilderkunst: 
hoe kunst en 
religie dichtbij 
elkaar kunnen 
liggen.  
Samen een aantal 
schilderijen 
bekijken en 
bespreken wat 
jouw nu wel of niet ‘raakt’.  

 
 

 
- Zelf creatief zijn 
Hier gingen de 
deelnemers zelf met 
de handen aan de 
slag…   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bij binnen-komst heeft ieder een kenmerk 
gekregen en aan de hand daarvan zoeken wij het 
betreffende lokaal op. 
 

Dienst van gaven en gebeden 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 
gemeente naar mevr. Van der Meulen. 
1e collecte: Pastoraat 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 

 
Geartsje bidt met ons 
het gebed `Wij keren 
ons tot U` van Karin van 
den Broeke, eindigend 
met de woorden:  
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Schenk momenten van hoop. 
Schenk ruimte om toekomst te blijven zien.  
Schenk díe oriëntatie die helpt  
om krachtig mens te blijven in Uw naam. 
 
Ontferm U over ieder van ons. 
Ontferm U over heel uw aarde. 
Amen. 

 
Als slotlied 
zingen wij Lied 
150, in het 
Frysk: `Loovje 
God yn `t 
hillichdom! Rop 
syn namme 

oeral om, heger as it firmamint, fierder as de 
sinne rint. Al wat libben hat op ierde, loovje Him 
yn syn hielal foar syn wûders sûnder tal, foar 
syn goddelike dieden`. 

 
 
 
 
 

Zegen 
Wij gaan naar huis met de `Adventszegen van 
Marinus van den Berg` 
De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen `Amen`. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Pianist:              Klaske Deinum 
1e ouderling: Carla van der Graaf  
2e ouderling: Alie Bouma 
Diakenen:  Alie Kalsbeek 
   Tjitske Cnossen 
Praethuys: Geartsje van der Meer 
   Elizabeth Vogelzang 
   Klaaske de Boer 
Muziek:  Klaske Deinum 

Meindert Reitsma 
  Auke Wiersma 
Bloemen:  Tryxt Lindeboom 
 
CBB 
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