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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  

Ochtendgebed 
Zondag, 24 december 2017 – 10.00 uur 

 

Welkom 
Op deze zondag wordt een kort ochtendgebed 

gehouden. 
 
 
De ouderling van 
dienst heet de 
bezoekers welkom en 
kondigt het 
openingslied aan: 
437: 1 en 2:   

 
 

Kom tot ons scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, daal uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God.   

 
 

 

 

 

 

 
 
4e Adventkaars  
Na de bemoediging en het drempelgebed 
zingen we van lied 437 het derde vers. 
Vervolgens steekt de ouderling van dienst de 
vierde adventskaars aan. Aansluitend wordt 
van lied 433 het eerste vers gezongen: ” Kom 
tot ons, de wereld wacht.” 
 
Liturgische bloemschikking 
Op deze vierde zondag van de advent horen 
we hoe Jesaja  oproept om ruim baan te maken 
voor de liefde van God, de stenen te 
verwijderen en zijn weg te gaan die vruchten 
van gerechtigheid zal brengen. 
De witte lelie in de blauwe fles verwijst naar 
Maria die hoort dat zij draagster zal worden van 
de Mensenzoon. 
 
 
 

Gods gerechtigheid 
haalt stenen 
weg 
zijn liefde 
zal  
mens worden 
een hemels bericht 
verborgen 
en toch zo aanwezig 
Licht dat doorbreekt 
in het donker  

 
 
 
 
Bijbelverhalen 
Jesaja 62: 9 t/m 12, 
gevolgd door lied 
450: “Verblijd u in 
de Heer te allen 
tijd”. 
Lucas 1: 26 – 38 (Fries), folge troch liet 157a: 2,3 
en 4 – de Lofsang fan Maria: “Fan no ôf, om wat 
Hy / de sterke die oan my, sil elk my lokkich 
hjitte. / Geslachten foar en nei fernimme nacht en 
dei: God komt ús yn ‘e mjitte.”   
 
 
 
 
 
 
 
Na de 
stilte 
wordt 
het gedicht: “Gij met uw onverwacht woord” van 
Huub Oosterhuis gelezen. 
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Bloemen  
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw Griet Verbeek-
Reijenga te Wirdum.  
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt 
voor (1) de diaconie en 
(2) kerkelijk werk.  
 
Gebeden 
Wij bidden onze dank- 
en voorbeden, afgewisseld met het zingen van 
lied 368d:  

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mij ogen naar U. 

 

Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we de verzen 6 en 7 van 
lied 466: “Koning der volken, heers alom en, 
eerste van de aarde, kom!.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het slot  
van de dienst 
krijgen we  
Gods zegen  
mee.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
In de stal op 

het kerkplein 
keken de 
schapen en 

de ezel nieuws-
gierig naar de 
kerkgangers…. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema   
Organist:       Albert Minnema                    
Ouderling:            Elizabeth Mozes  
Diakenen:            Wiebren Jongbloed, Nieske Span 
Bloemen: Gina Turkstra 
Koster:   Wiebe Brouwer 
AD. 


