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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o 

Zondag 10 december 2017 

2e Zondag van Advent   

 
Iedereen wordt op deze  koude zondag, waarop 
de sneeuw in aankomst is, welkom geheten bij 
de deur door een ouderling en een diaken. Op 
deze tweede adventszondag  wenst ouderling  

Truus 
Sterrenburg, ons 
een fijne dienst. 
Vandaag wordt de 
beamer uitgetest. 
Alle liederen zijn 
zichtbaar op het 
scherm.  

Het openingslied is 80:1. “O God van Jozef, leid 
ons verder”. 
 

Bemoeding en groet. 
Na de bemoediging 
en het drempelgebed 
wordt de tweede 
adventskaars 
aangestoken.  
Het lied bij het licht is 
80: 7: “Dan sille wy 

fan Jo net skiede, 
dan sil Jo trou ús 
altyd liede.” 
 

Bloemen 
Toelichting bij de 
bloemschikking: 
Op deze tweede 

zondag van de advent zien we opnieuw hoe de 
profetenmantel de woestijn omarmt. In de 
woestijn bloeien witte bloemen als teken van de 
vrede, van de hoop dat er eens geen oorlog 
meer zal zijn. De schaal met water verwijst naar 
Johannes de Doper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied bij de bloemschikking: 221: 1,2  
 
“Zo vriendelijk en veilig als het licht,  

zoals een mantel om mij heen geslagen  

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam,  

bestorm Hem met mijn vragen,   

dat Hij mij maakt,  

dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen.” 
 

Zingen lied 463, voorzang:1 “Licht in onze ogen” 
door de predikante. Allen: 2, 3 en 6. “ 
 

Dienst van het woord. 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2, 1-3a 
NBV. Aansluitend: zingen 447: 3. 
Lezing uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, 
19-28. Daarna zingen we: 
lied 456b:1, 2 en 8, het 
lied van de Doper namelijk 
‘Kwam van Godswege”.  
 
Overdenking.   
Advent is bidden: Kom tot ons, God, naar U gaat 
ons verlangen uit’. Adventsverlangen naar God is 
totaal iets anders dan de commercie die duidelijk 
ontdekt heeft dat er aan advent geld te 
verdienen. Tegenwoordig zie je 
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adventskalenders met dagelijks een 
chocolaatjes, of met kleine hebbedingetjes.Het 
woord van God is geen instantbevrediging voor 
de maag, maar is hoop voor hart en ziel, dat 
ons verlangen naar God vleugels kan geven.  
Als we tenminste willen vliegen en ons niet 
tevreden stellen met hoe de dingen nou 
eenmaal gaan en nou eenmaal zijn.  
Het vraagt profeet willen zijn in het voetspoor 
van Jesaja, getuige te zijn van het Licht zoals 
Johannes de Doper dat was. 
De predikante volgt zelf tijdens deze periode de 
teksten van Bonhoeffer: ‘Advent en Kerst, 
onderweg met Diettrich Bonhoeffer en dit was 
de eerste tekst van deze adventsweek: 
Wachten tot hij zich naar ons toebuigt. Kunnen 
wachten is niet iedereen gegeven: bijvoorbeeld 
mensen die alles al hebben, kunnen het niet. 
Alleen mensen die een bepaald onrust in zich 
meedragen weten hoe je moet wachten. Advent 
is voor mensen die zich in nederig ontzag 
buigen en wachten tot Hij– de heilige zelf, God 
in het kind in de kribbe – zich naar ons toebuigt. 
Geloven we onze eigen verkondiging of laten 
we ons nog wat zeggen door het Woord van de 
Heer. Het woord dat ons leert onderscheiden in 
licht en duister? 
 
Na de preek volgt een moment van stilte en 
orgelmuziek. 
 

Medelingen 
De 
bloemen 
gaan naar 
Pastor 
Boukema 
die met 
pensioen 
gaat.  
 
 
 
Op 1e kerstdag om 17.00 uur is er een musical 
opgevoerd door de kinderen in de kerk. 
Collecte: 1 Pastoraat,  

  2 Kerkelijk werk. 
 

 
 

Heenzending en Zegen 
Na de gebeden volgt het slotlied: lied 871: “Jezus 
zal heersen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Daarna worden wij 
heengezonden met 
de zegen van de 
Heer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer Romkema . 
Organist: Klaske Deinum 
Ouderling: Elske Roorda 
Diaken: Jannie Lindeman, Tjitske Cnossen 
Koster: Janny Veenstra. 
JR 


