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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o.   

Zondag 2 december 2018 
Eerste zondag van advent / Maaltijd van de Heer 

 
Het is druilerig weer op deze eerste zondag van 
advent. Binnen wordt ieder begroet door warme 
orgelklanken. De mand voor de voedselbank 
staat klaar in de hal en wordt rijkelijk gevuld met 
allerlei lekkers. 

 
Welkom 

De ouderling van dienst, 
Linda Jongbloed, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Ook iedereen 
die de dienst later op cd 
hoort. Wij voelen ons 
verbonden met de 
Jeugd! en de leiding en 
kinderen van de 

zondagsschool in de Fikarij.  
 

Dienst van de voorbereiding 

Wij zingen staande ons openingslied, Lied 442: 
1: `Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij 
van mijn bange pijn!`   

 
Na de  bemoediging 
zingen wij het 
drempelgebed: Lied 433: 
1: `Kom tot ons, de wereld 
wacht, Heiland, kom in 

onze nacht, licht dat in de nacht begint, kind van 
God, Maria`s kind` 
 

De eerste adventskaars wordt 
aangestoken door de 

ouderling van dienst. Het 
gedicht hierbij wordt gelezen.   

 
Hjirnei sjonge wy 
Lied 433: 5, yn it 
Frysk: `Lof oan 
God yn `t 
himelryk..` 
 

Bij het liturgisch bloemschikwerk 
Er wordt uitleg gegeven over de bloemschikking 
door ds. Wiebrig de Boer. Tijdens de 
adventsperiode wordt er elke zondag een kaars 
met een Amaryllisbol weggegeven als groet van 
onze gemeente. 
Het gedicht `Geef licht` wordt door de ouderling 
voorgedragen. 
 
Wij zingen het lied bij de bloemschikking: Lied 
982: 1 en 2: `In de bloembol is de krokus, in de 
pit de appelboom` 
 

Dienst van het Woord 
De eerste lezing is uit het Oude Testament, een 
apocalyptische beeldspraak: Zacharia 14: 4 - 9 
 
Hierna zingen wij Lied 447: 2 en 3: `Als 
Jeruzalems tinnen gaan blinken en beschamen 
der bergen en heuvelen trots, zal van Sion uit 
blijde weerklinken het bevrijdende woord van het 
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koninkrijk Gods` 
 
Lêzing út it Nije Testamint: 
Lucas 21: 25 – 31, út de 
Fryske fertaling 
 
Wy sjonge Lied 598 – 3 x: 
`Kom as it tsjuster is` 
 

Preek 
Vol verwachting klopt ons hart in deze dagen.  
Ik weet niet of jouw hart wel kán verwachten in 
deze dagen.... Kinderen hoor ik in deze tijd hele 
gesprekken voeren over het geheim van 
Sinterklaas, zoals ze dat noemen. En ik dacht: 
vandaag vraag ik hier: Ken jij het geheim van 
advent? Een geheim van een heel andere orde 
dan Sinterklaas, maar het vraagt ook of ons 
hart vol verwachting klopt en het vraagt 
toegang tot ons hart, en het nodigt uit om er 
samen over te praten, het te delen hoe het ons 
aanraakt, dat geheim van advent. Over hoe het 
je troost en evengoed over de vraag of je hart 
dat verwachten nog wel aan kan. Advent is 
bidden – als het lukt- bidden vol verlangen, 
hardnekkig blijven bidden om licht, midden in 
een hopeloos ogende wereld. Vanmorgen 
hebben we al biddend gezongen, Zo scheppen 

we ruimte voor het licht, 
voor verwachting en hoop. 
Zacharia grijpt terug op de 
bevrijding van het volk uit de 
slavernij van Egypte: zoals 
JHWH toen de zee spleet 
om het volk te bevrijden, zo 
zal JHWH de bergen splijten 
om zijn volk een doortocht te 
bieden. Beeldspraak is het, 

want zo kan hij er tenminste iets over zeggen. 
Dan noemt hij het beeld van ‘zuiver water’ dat 
zal ontspringen en leven zal geven naar oost en 
west, in zomer en winter, voor wie leeft uit de 
bron van Gods woord. Visioen van een nieuwe 
schepping waar het goed is, zonder vijandige 
machten, met waterbronnen die niet droog 
vallen, en waar Gods naam de enige naam is, 
waar liefde heerst, vrede en recht tot aan de 
uiteinden van de aarde. Aan de Maaltijd van de 
Heer kunnen we ervaren dat we in de kring van 

Christus mogen staan. Rechtop, met opgeheven 
hoofd, mogen we samen de overgang van 
donker naar licht beleven, met een open hart, dat 
bidt, en de handen uitstrekt naar alles wat God 
ons geven wil in brood en wijn. Ken je het geheim 
van advent? Hij is het, die naar ons toekomt in 
onze kring, het duister wordt licht. Hij brengt ons 
samen en geeft ons aan elkaar; in ons komt Hij tot 
leven, altijd opnieuw, hemels Licht in ons midden, 
tot zegen voor alle mensen. Amen  
 

Stilte  
 
Orgelspel 
 

Dienst van gebeden en gaven 

De ouderling van dienst doet mededelingen. De 
kaars en Amaryllisbol gaan vandaag als groet 
van de gemeente naar dhr. en mevr. Talsma. 
 
1e collecte: Missionair werk: help de nieuwe kerk 
in Bilthoven 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Gebed voor de Maaltijd 
Wij bidden onze gebeden 
in beurtspraak. 
Het Tafelgebed besluiten 
wij door gezamenlijk het 
Onze Vader te bidden.   
 
Hierna brengen wij elkaar 
de Vredegroet: 
Voorganger: `Moge de vrede van Christus met je 
zijn` 
Allen: `Moge zijn vrede zijn met jou` 
 
Agnus Dei (Lam van God), in beurtspraak 
 

Delen van brood en wijn 
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Hierna zingen wij het slotlied, Lied 439: 
`Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid 
u voor` 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zending en Zegen 

V: De Heer zegene en behoede je 
A: DIE DE AARDE SCHIEP VOOR DE  
    MENSEN 
    DIE MENSEN SCHIEP VOOR ELKAAR 
V: De Heer doe zijn aanschijn over je lichten en  
    zij je genadig. De Heer verheffe zijn  
    aangezicht over je en geve je vrede 
A: DAT WIJ IN VREDE ZIJN 
 
Wij 
beantwoorden 
de zegen met 
een driemaal 
gezongen 
Amen. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen:  Jannie Lindeman 
                   Nieske Span 
    Wiebren Jongbloed 

Koster:   Folkert Jongbloed 
Beamer:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:   Neeltje Hellinga 
M.m.v.   De commissie liturgisch 
    bloemschikken 
 
Verslag: CBB Foto: ROB 

 


