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                          PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                  Wirdum e.o. 17 dec. 2017 

                              3e zondag van advent                
Dienst van de voorbereiding 
Deze morgen kost het moeite om bij de kerk te 
komen. Het is glad. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat er mensen even na half tien 

nog binnenkomen. Als 
iedereen zit worden we welkom 
geheten door ouderling van 
dienst Janny Veenstra.   
We zingen lied 461: 1,3 en 4: 
“Wij wachten op de koning die 
ons de vrede brengt,  
Ontsteken onze lampen totdat 

Hij komt”. 
Na votum en groet geeft ds. 
De Haan een uitleg bij de 
bloemschikking. 
De derde kaars wordt 
aangestoken door de ouderling 
van 

dienst, waarna we 
lied 464: 1,3 en 4 
zingen:  

“Een engel spreekt 

een priester aan 
Wil hij het goede 
niet verstaan? 
Omdat hij niet 
geloven kan, 
Wordt hij een 
sprakeloze man”  

 
Dienst van de schriften 
Na het Kyriëgebed zingen we met elkaar lied 
885: “Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en 
Vader” 
Hierna volgt een gebed om geestkracht, waarna 
we lied 315 zingen:  “Heb dank , o God van alle 
leven” 
 
De 1e  lezing is uit Jesaja 62, de 
verzen 1 en 2 en 6 en 7. 
“Omwille van Sion zal ik niet 
zwijgen, omwille van Jeruzalem 
ben ik niet stil, totdat het licht 
van haar gerechtigheid daagt en 
de fakkel van haar redding 
brandt” 
 
De 2e lezing is uit Johannes 1: 1-14 
“Er kwam iemand die door God was gezonden. 
Zijn naam was Johannes. Hij kwam om van het 
licht te getuigen” 
 
Na deze beide lezingen zingen we lied 444: 1,3 
en 5 : 
“Nu daagt het in het oosten 
Het licht schijnt overal” 
 
Preek 
Het is vandaag  zondag van Gaudete, zondag 
van vreugde. Maar tegenwoordig is vreugde en 
vrede in de wereld ver te zoeken. 
Jesaja zegt dat hij niet stil is omwille van 
Jeruzalem. Een profeet moet spreken namens 
God. Maar je hebt ook oren gekregen om te 
luisteren. In Jeruzalem staan wachters op de 
toren. Ze moeten ook alert zijn. De Israëlieten 
zijn teruggekeerd uit Babylonië op voorwaarde 
dat ze veel belasting betalen. Het land ligt in 
puin. Er waren bendes, er heerste chaos en het 
was er zeer onrustig. Elkaars bezittingen waren 
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in beslag genomen. Er heerste vreugde, maar 
ook verdriet. Ze moesten proberen hun leven 

weer op te pakken. 
Ook nu moeten we , zowel in als 
buiten de kerk alert zijn. We 
moeten blijven aankloppen bij 
God.   
Een verhaal uit de tweede 
wereldoorlog. 

Jochem Klepper was een domineeszoon. Hij 
moest niet veel meer van het geloof hebben, 
maar dat kwam toch weer boven en hij 
studeerde theologie.  Hij trouwde met een 
joodse weduwe met 2 dochters. De oudste 
dochter kon op tijd vluchtten naar Engeland 
voor de Duitsers. Zijn vrouw en 2e dochter 
zouden worden gedeporteerd naar Auschwitch. 
Jochem Klepper zei: ik wil liever in de genadige 
handen van God komen, en ze besloten samen 
om zichzelf van het leven te beroven. Ook Titus 
Brandsma heeft zich tegen de bezetter verzet  
en is in een concentratiekamp overleden.   
God geeft licht in de duisternis, maar de wereld 
heeft Hem niet aangenomen. We zijn geënt op 
de stam van Israël en mogen er bij horen. 
Johannes wordt altijd afgebeeld met een 
vergrote wijsvinger, wijzend naar Jezus en niet 
naar zichzelf. Zo moeten ook wij onze ogen 
gericht houden op Jezus. 

December is vaak een maand 
waarin men herinnerd wordt aan 
gemis en verdriet. 
Mensen hebben het recht om 
ontroostbaar te zijn. Maar we 
mogen ook weten, dat als je door 
je verdriet heen komt, God er is.   
De preek wordt afgesloten met 

het lezen van een lied van Grietsje Kingma: “Ik 
bin der bij” 
 
Na de stilte luisteren we naar muziek. 
We zingen met elkaar lied 23c: 1,2 en 5: 
“Mijn God, mijn herder, zorgt 
voor mij” 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van de gemeente 
naar Wiebe Brouwer, Lytse 
Buorren in Wirdum.   

De 1e collecte is voor de diaconie 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 
Dankgebed-voorbede-stilgebed 
Ds. de Haan gaat ons voor in gebed waarna we 
zingen lied 487: 1-3: “Eer zijn god in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd” 

 
Heenzending en zegen. 
Hierna ontvangen we de 
zegen van de Heer 
 
 
 

Medewerkers. 
Voorganger: Ds. J de Haan St. Annaparochie 
Organist: Albert Minnema 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Ouderling : Janny Veenstra 
Diakenen: Alie kalsbeek, Tjitske Cnossen 
Koster: Haye de Boer 
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