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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 11 december 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Onder een bewolkte 
hemel trekken 
gemeenteleden op naar 
de Sint Martinuskerk. Het 
is de derde zondag van 
advent, de liturgische 
kleur vandaag is roze. In 

deze dienst zal diaken Marga Bloem worden 
losgemaakt uit haar ambt. De ouderling van 
dienst heet de aanwezigen welkom. Als 
opening wordt lied 450 gezongen: “Verblijd u in 
de Heer te allen tijd.”   
 
3e Adventkaars  

Na de bemoediging en het 
drempelgebed 
steekt Marga Bloem de 
derde adventkaars aan. 

We zingen enige 
verzen van lied 
441: “Hoe zal ik U 
ontvangen…” 
 
 

Liturgische 
bloemschikking 
Stilgestaan wordt bij 
de prachtige 
liturgische 
bloemschikking 
rond het thema: “De 
wereld omgekeerd”.  
 
Bijbelverhalen 
Lezen: Jesaja 35: 1 
– 10; 
Matteüs 11: 2 -11; 
Jakobus 5: 7 – 10. 

 
Preek 
Het licht van 
Jezus’ komen 
overschijnt alles. 
Maar het is geen 
licht waarbij het 
duister verbleekt, 
daarvoor is het 

duister veel te machtig. Adventsgeloof is durven 
hopen en zingen in de nacht. En als je dat niet 
kunt, luister dan naar anderen om je heen die 
midden in de nacht het Lied van Christus zingen. 
Een lichtend voorbeeld deze week was in 
Nieuwsuur te zien. Daar danste  de Syrische 
danser Ahmad Joudeh letterlijk op de puinhopen 
van zijn huis midden in het verwoeste Damascus; 
in zijn dans beeldde hij uit wat in de oude 
woorden wordt verkondigd. Op 
slechts honderden meters afstand zijn 
terreurgroepen als IS en Jabhat al-Nusra actief. 
Geweerschoten zijn te horen in de 
omgeving. Alles is hij kwijt, maar het dansen 
kunnen ze hem niet afnemen. Ahmad danst niet 
alleen zelf, hij geeft ook dansles aan kinderen en 
volwassenen. Ook kinderen in een weeshuis in 
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Damascus krijgen les van 
hem. Veel van hen hebben 
hun ouders verloren tijdens de 
oorlog. Het dansen laat ze de 

ellende even vergeten. Een indrukwekkend 
portret van iemand die het licht stelt boven het 
duister. 
  
Hierna klinkt orgelspel  
 
Losmaken diaken Marga Bloem 

Marga Bloem wordt 
losgemaakt uit het ambt van 
diaken van onze gemeente. 
We zingen haar toe met de 
woorden van vers 8 uit lied 
90: “Laat, Heer, uw volk uw 
daden zien en leven en laat uw 
glans hun kinderen omgeven.”  

De voorzitter 
van de 
diaconie Alie 
Kalsbeek 
brengt haar 
terug naar haar plek in het midden van de 
gemeente.   
 
Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw J. 
Jongbloed-
Spoelstra aan de 
Legedyk.   

 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie en 
(2) kerkelijk werk.  
 
Gebeden 
Wij bidden onze dank- en voorbeden en bidden 
en stilte.  
 

Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we de verzen 5 en 6 van 
lied 466: “O wijsheid, daal als vruchtbare taal.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aan het slot 
van de 
dienst 
krijgen we 

Gods zegen mee.   

 
En dan is er koffie……….. 
 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema   

Organist:       Albert Minnema                    

Ouderling:            Truus Sterrenburg  
Diakenen:            ,Alie Kalsbeek, Wiebren Jongbloed, 

Marga Bloem, Tjitske Cnossen, 
Tjitske Visser 

Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Koster:   Drees Visser 

AD. 


