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             PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 3 december 2017 

  Eerste zondag van Advent / maaltijd van de Heer 

 
Iedereen wordt bij binnenkomst verwelkomd 

door een ouderling 
en een diaken. In de 
hal wordt er “iets 
lekkers voor de kerst” 
ingezameld. 
In de kerk heet 
ouderling van dienst 
Elske Roorda ons 
welkom.   

 

De voorbereiding 
Het intochtslied is lied 25: 1,2 “Heer, ik hef mijn 
hart en handen” en “Lit my, Hear, jo wegen 
witte”.  

Na de bemoediging 
wordt als 
drempelgebed voor 
de adventstijd lied 
297 uitgesproken 
“Kom tot ons, God” 
in afwisseling door 
voorganger en 
gemeente. 

De eerste adventskaars wordt aangestoken 
door de ouderling van dienst. Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema spreekt de tekst van Romeinen 
13:12 uit: “De nacht is hast om, it wurdt gau 
dei…”  

Dan zingen wij 
lied 444: 1,3 “It 
daget yn it 
easten”. 
Korte uitleg bij 
het liturgisch 
bloemschikwerk. 
Verbeelding van 
een 

beschermende profetenmantel; achter de  

 
mantel brandt licht (Gods licht achter ons); voor 
de mantel het licht van de adventskaars; de tak 
met knoppen als beeld van hoop. 
Troost 
als een omarming   
woorden van hoop 
en verwachting 
een klein licht 
dat doorbreekt 
in het donker 
een weg  
vol belofte 

We zingen lied 221: 1 (bij de bloemschikking) 
“Sa freonlik en sa feilich as it ljocht”. 
 

Dienst van het Woord 
Lied 221: 2 (bij de opening van het Woord) 
“Spreekt Gij het woord, dat mij vertroosting 
geeft”.   
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema laat 
de kaars zien die ook meegaat met 
de uit te reiken bloemen, 
waaromheen de tekst van lied 221 
is aangebracht. 
Lezing uit het Oude Testament: 
Jesaja 40: 1-11 (troost voor 
Jeruzalem). 
Zingen van lied 439: 2 “Bereid dan voor zijn 
voeten”. 
Lezing uit het Nije Testamint: Markus 13: 24-37 
(over het leren van de vijgenboom). 
Zingen van lied 439: 4 “O Jezus, maak mij arme”. 
 
Overdenking 
De vijgenboom als voorbeeld om van te leren. De 
predikante zelf heeft een vijgenboom, ooit 
gekregen, in haar tuin staan. Alle typen van weer 
heeft de boom te verduren. Nu kaal, maar nieuw 
leven zit verscholen in de knoppen. Hoe kijken 
we naar zo’n boom? Zien we zwarte takken of 
zien we knoppen? Vol verwachting? Wij hebben 
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hoop; bij hoop hoort wachten. Wachten kan 
stilstand lijken als je geen “groen” meer ziet. 
Levenskracht zit in je, zoals bij de vijgenboom. 
Advent is het licht verwachten. Keer je naar het 
licht. Inzet voor vrede en recht. Verhalen delen 
van wanhoop en nieuwe hoop. Hoop op het 
licht dat overal schijnt. Amen. 
 
Na de preek volgt een moment van stilte en 
orgelmuziek. 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Mededelingen door de 
ouderling. De bloemen 
gaan naar Jelle en 
Annie v.d. Bos, Griene 
Dyk. 
1e collecte:  missionair 
werk en kerkgroei. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
In het gebed wordt er gedankt voor het licht en 
gebeden om Gods licht voor onszelf en voor 
anderen. 
 

Maaltijd van de Heer 
Wij worden genodigd voor de maaltijd van de 
Heer.  
Lied 403 e “Breng dank aan God, want Hij is 
goed” wordt uitgesproken als tafelgebed, in 
wisseling van voorganger en gemeente, 

afgesloten met 
het samen 
uitgesproken 
“Onze Vader”. 
Wij ontvangen 
de vredegroet en 
geven elkaar de 

vredegroet. 
Hierna zingen we lied 
408 e “Agnus Dei”. 
Onder orgelspel wordt 
het delen van brood 

en wijn in het midden van de kerkruimte 
gevierd.   

Na een dankgebed volgt het slotlied 433: 1 “Kom 
no, Heilân, kom mei macht”.   
 

Heenzending en Zegen 
Na de zending en zegen zingen we nog het vijfde 
vers van lied 433: “Lof oan God yn ’t himelryk”.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Na de dienst was 
er koffie en tijd om 
elkaar te 
ontmoeten.  
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema  
Ouderlingen: Elske Roorda, Janny Veenstra 
Diakenen: Nieske Span, Alie Kalsbeek, 
 Wiebren Jongbloed 
Koster:  Folkert Jongbloed 
Bloemen: Neeltje Hellinga  
m.m.v. commissie liturgisch bloemschikken 
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