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e
 adventszondag 

 
Dienst van de voorbereiding 
Alie Bouma ouderling van dienst heette ons en 

de eventuele gasten 
een hartelijk welkom. 
De predikant die deze 
zondag in ons midden 
was, stelde zich even 
verderop in de dienst 
voor als Jan Cornelis 
Bolt, emeritus-

predikant. Zijn laatste predikantsplaats genoot 
hij in Gaasterland. Nu woont hij sinds zijn 
emeritaat in 2011 in Drachten. In deze plaats is 
hij ook predikant geweest. 
 
Gebeden en zingen 
Ons openingslied was lied 19 naar psalm 19; 
‘De hemel roemt de Heer’.  

Ds. Bolt bracht ons 
het liturgisch 
bloemschikwerk 
onder de aandacht. 
Hij refereerde vooral 
aan het onderdeel; 
de gebroken 
spiegel. Ds. linkte 
dit aan het drama 

dat Johan en Willie Visser uit Wytgaard 
afgelopen weekend is overkomen: hun 
boerderij is op de grote stal na, afgebrand.   

De vierde 
adventskaars werd 
vervolgens 
aangestoken door 
Alie, als onze 
ouderling van 
dienst.  
 
 

 
Na het gebed om  
ontferming 
zingen we 
lied 440, 
vers 1 en 
3: ‘Ga, 
stillen in 
den lande’.   
 

Dienst 
van het woord 
 
Lezing 
Jesaja 7: 10-17 
Daarna zingen we lied 454: ‘De 
mensen die gaan in het duister’. 
     
Overdenking 
We leven momenteel niet meer 
in een wereld die door ons, westerlingen 
gedirigeerd kan worden. We raken de controle 
kwijt en dubieuze regimes steken de kop op. Ds. 
linkt onze situatie aan de tekst die we hebben 
gelezen. In de tijd van Jesaja was er een dreiging 
van het sterke Asyrie. De koning van Juda, 
Achaz, verhield zich daar op zijn eigen manier 
toe. Koning Achaz wilde zelfs niet een teken van 
God vragen. Mogelijk uit angst dat God een 
andere weg wees. In de tekst profeteert Jesaja 
dat op de lange termijn de wereld er heel anders 
voorstaat. Dat het enige houvast God is. Jesaja 
voorspelt de komst van Emanuel (God met ons). 
God geeft ons een visioen om naar te leven. Het 
visioen van de omgekeerde wereld. God regelt 
het niet voor ons. Hij spiegelt het ons voor. Het 
zijn mensen die in Gods naam vrede kunnen 
bewerkstelligen: ‘Wie vrede zoekt moet vechten 
in de loden schoenen van de angst’. Maar het 
visioen van de omgekeerde wereld staat 
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overeind. Dit geeft ons kracht en houdt ons 
weerbaar. 
 

Dienst van het Delen 
De 
bloemen 
gaan naar 
de familie 
Visser, 
Wytgaard.   
 
 
 
1e Collecte:  De zending 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: lied 226 uit de 
liedbundel 
‘Sjongend 
op wei’. 
Een Fries 
lied van 
Bernard 
Smilde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. J.C. Bolt  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Wiebe Brouwer  
Bloemen:  Gina Turkstra 
Ouderling van dienst: Alie Bouma 
Diakenen:   Alie Kalsbeek en Nieske Span 
GvdM 
 
  

 


