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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 20 december 2015 

 
Ondanks dat de kerkklokken zich niet als 

gewoonlijk lieten horen om 
09.15 uur wisten de mensen 
toch de weg naar de kerk te 
vinden. De liturgie wordt in het 
kerkportaal uitgereikt; op de 
voorzijde voorzien van een 
afbeelding van een schilderij 
van Barent Fabricius: de 
geboorte van Johannes.   

 In het koor 
van de kerk 
staat een 
fraaie 
kerstboom, 
met 
daarboven 
een 
lichtende kerstster.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Janny 
Veenstra heet een ieder 
welkom.  
Zij leest de woorden bij het 
aansteken van het licht van 
Pasen (al brandt de 

paaskaars al zoals bij ons gebruikelijk): 
 
De hemel raakt de aarde 
In een belofte van een kind 
Ongeloof verstening 
Worden hoop en vertrouwen 
Daar waar de hemel de aarde raakt  
 
Wij zingen lied 442: 1,2 “Op U, mijn Heiland, 
blijf ik hopen”. 
Na de genadegroet volgt de bemoediging en 
het drempelgebed. 
Lied 439: 1,2,3 “Verwacht de komst des Heren”. 

 
Vier advents-
kaarsen worden 
met het licht van 
de Pasen 
aangestoken door 
Janny Veenstra 
en zij leest de 
woorden bij de 
schikking: 
 
De hemel raakt de aarde 
Johannes is zijn naam 
wegbereider om onze voeten 
te kunnen zetten op de weg van de vrede 
daar raakt de hemel de aarde 
God kom met Uw Geest 
doe Uw stralende licht 
over ons opgaan. 
 
We zingen het kyrië, 
Tuskentiiden lied 9: 
1,7,8,9 “Wy komme foar 
jo antlit gear”. 
Ds. H. Post-Knol gaat 
voor in het gebed om 
Licht. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing:  Lucas 1: 57-64 over de geboorte van 
Johannes. 
Zingen lied 464: 1,2,7,8 “Een engel spreekt een 
priester aan”. 
2e lezing:  Lucas 1: 65-80 over de lofzang van 
Zacharias. 
Zingen lied 158b “Een schoot van ontferming is 
onze God” (lofzang van Zacharias). 
Overdenking 
Hoe de aarde de hemel raakt; als dat ergens te 
zien is, dan in de eerste hoofdstukken van Lucas. 
Roept eerst ongeloof op, dan lofzang en profetie. 
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In die tijd Romeinse overheersing met behulp 
van joodse koning en tempeldienaren. Macht 
en corruptie is van alle tijden. Als reactie 
terugtrekking in eigen groep of in dromen. 
Zacharias trekt zich terug in zijn religieus 
wereldje; richt zich op het verleden. Maria 
ontvlucht in dromen van betere tijden. Beiden 
zijn ontvankelijk voor de omgang met verhalen. 
Als een bode verschijnt wordt Zacharias met 
stomheid geslagen, terwijl dit Maria vleugels 
geeft. Lofzang voor een nieuw leven. Hoop, 
moed, vertrouwen, rechtvaardigheid. Elisabet, 
de vrouw van Zacharias, baart een zoon. De 
familie wil hem de naam Zacharias (“de Heer 
gedenkt”) volgens de traditie geven, maar het 
moet Johannes (“God is genadig”) worden! Als 
Zacharias dit bevestigt kan hij weer spreken: de 
lofprijzing volgt. Bevrijding uit het recht van de 
sterkste. Profetie gaat over in richtinggevende 
woorden voor de volgende generaties. 
Johannes zal getuigen van het Licht. 
Wegbereider van de vredesvorst Jezus (“God 
redt”). Dat is de weg die ons gewezen wordt. 
Wij vinden elkaar weer wereldwijd om zo te 
weten waartoe wij bestaan. Amen. 
 
Na een moment van stilte speelt de organist de 
lofzang van Zacharias, nu op de melodie van 
lied 158a. 
 

Dienst van het delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
Op 11 december jl. is geboren Leanne Laura 
Janne, dochter van Jan Sietze en Laura 
Brouwer-de Jong. Op de kaart staat: 
Het lijkt zo gewoon 
maar het is zo bijzonder 
ons gezin is uitgebreid 
met nog een prachtig wonder 

Diaken Wiebren Jongbloed 
steekt een lichtje voor haar 
aan met het licht 
van de 
paaskaars en 
brengt dit naar 
de kapel.   
De bloemen 

gaan naar mevr. Wielinga-Zwart  in 
Nijlânstate. 
1e collecte:  diaconie. 

2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Het dankgebed wordt vier maal onderbroken 
door het gezamenlijk uitspreken van  
“Heilig Uw NAAM o God en bevrijd ons”. 
Na stil gebed volgt het Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied wordt gezongen lied 444 alle 
coupletten “Nu daagt het in het oosten”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna worden we heengezonden met de zegen 
van de Heer.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds, H. Post-Knol, Dronrijp  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Klaas Krol  
Bloemen: Gina Turkstra 
Ouderlingen:  Janny Veenstra, Elske Roorda   
Diakenen: Wiebren Jongbloed, 
  Tjitske Cnossen  
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