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                          PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 13 december 2015       

 
Dienst van de voorbereiding  

Wij worden welkom geheten 
door Janny Veenstra, 
ouderling van dienst. Ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema 
vertelt dat deze derde 
adventszondag ook Gaudete 
wordt genoemd: “Verblijd je” 

(Filippenzen 4: 4).  
De predikant zingt solo lied 432c 
“Verblijd u, nu en altijd”. De 
gemeente volgt met het zingen van 
lied 85: 1 en 2 “Gij waart 
goedgunstig voor uw land, o Heer”. 
Na de bemoediging volgt het derde 
couplet van deze psalm, terwijl er 
drie adventskaarsen worden 

aangestoken.   
Zingen lied 
433: 1 “Kom 
tot ons, de 
wereld 
wacht”.  
Thema is “de 
hemel raakt 
de aarde”. 

Vandaag is het kleed 
bij het bloemstuk 
roze: het licht van 
Christus breekt al 
door in de kleur 
paars.   
Janny Veenstra leest 
het gedicht: 
 

De hemel raakt de aarde 
daar waar mensen elkaar ontmoeten 
Gods Licht zichtbaar wordt 
in woorden van zegen 
daar raakt de hemel de aarde. 

 
God kom met uw geest 
opdat wij goede woorden spreken. 
 
Voor waar het licht 
ontbreekt op aarde en 
voor alle nood zingen 
wij om Gods 
ontferming lied 466: 
1,5,6 “O wijsheid, daal 
als vruchtbare taal”.  
 

Dienst van het woord 
Gebed: vernieuw onze hoop door liederen en 
verhalen. 
1e lezing: Sefanja 3: 14-20 
over de heilsbelofte. 
Zingen uit Sjongend op Wei 
lied 27 “Met hart en ziel”.   
2e lezing (in het Fries): Lucas 
1: 39-56 over Maria en 
Elisabet, gevolgd door het zingen van de 
woorden van Maria volgens lied 157a: 1,3,4 “Mijn 
ziel maakt groot de Heer”. 
 
Preek. 
Verwachten is een kernwoord in de bijbel. 
Verwachting van Sefanja, Elisabet en Maria. 
Adventsgeloof is in verwachting zijn van hoop op 
God. In onze samenleving wordt er nogal wat 
verwacht van ons, en wij verwachten veel van 
onszelf. Aan welk geloof durf ik mij toe te 
vertrouwen? Vaak hebben we weinig woorden 
van geloof, maar kunnen we er beter over 
zingen. Kijk met theologische bril naar beide 
vrouwen. Elisabeth had een kind niet meer 
verwacht gezien haar leeftijd (zoals Sara). Maria 
alias Mirjam (Mirjam, de zuster van 
Mozes). Lucas zet beide vrouwen in de 
geschiedenis van Israël. De vrouwen 
herkennen elkaar in de verwachting van 
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nieuw leven. Johannes en Jezus zijn dan al met 
elkaar verbonden. Voor Lucas telt elk mens, 
ook een ongetrouwde zwangere vrouw. 
Machtigen worden van hun troon gestoten en 
onaanzienlijken worden verheven. Open blijven 
staan voor hoop, blijven verwachten! Amen. 
 
Stilte en orgelspel. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan naar Klaas en Annet Krol. 
14 dec. is de kerstbroodmaaltijd in de Fikarij. 
19 dec. is er een concert van de brassband met 
het Popkoar uit Akkrum, aanvang 20.00 uur. 
1e collecte:  zending. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 
Wij danken voor al het goede, bidden voor hen 
die kinderen grootbrengen, voor verwondering, 
voor mensen vol zorgen, voor vluchtelingen, 
voor zieken, voor mantelzorgers. In dit gebed is 
het zingen van lied 367e “Heer, onze God, wij 
bidden U, verhoor ons” opgenomen, gevolgd 
door stil gebed en het Ús Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij staande lied 442: 1 en 2 
“Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”. 

 
 
 
De zegen wordt 
beaamd met 
een driemaal 
Amen. 
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