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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

                 Wirdum Fr e.o. 
Zondag 9 december 2018 – 2e adventszondag 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Corry 
Brouwer heet ons welkom. 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema heet ook de gasten 
uit de USA en Australië, die 
enige tijd in Friesland zijn, 
van harte welkom. 
Het openingslied is lied 439:1 

“Ferwachtsje no jim Heare”. Na de bemoediging 
zingen we het drempelgebed, lied 433: 1,2 
“Kom no, Heilân, kom mei macht”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede adventskaars wordt aangestoken 

Ouderling van 
dienst steekt de 
tweede 
adventskaars aan. 
Een lied bij het licht 

wordt gezongen: lied 444: 1,2 “Nu daagt het in 
het oosten”.   

“Geef licht”  is het 
thema van de 
adventscampagne. 
Hoe leef ikzelf met 
het licht?   
De schikking is nu al 
een beetje minder 

donker. De vier elementen spelen een rol in de 
bloemschikking. De kronkelende tak loopt uit in 
een rechte tak (“maak recht zijn paden”). 
Corry Brouwer leest het gedicht “Geen zeepbel” 

 
voor van Greet Brokerhof-van der 
Waa. Bij de schikking zingen wij 
lied 158b “Een schoot van 

ontferming is 
onze God”. De 
melodie wordt 
eerst voorge-
speeld op het orgel, daarna 
zingt de predikant het lied solo 
en dan zingen allen dit vers.   
Het gebed van ontferming wordt 
driemaal afgewisseld met een 

gezongen Kyrie (lied 367d). 
 

Dienst van de schriften 
Gezongen gebed bij de opening van 
het Woord: lied 94 (liedbundel 
Johannes de Heer) “Heer, ik kom tot 
U”.   
1e lezing: Maleachi 3: 1-4. Ik zal mijn bode 
zenden.   
We zingen uit het “Psalter hymnal” (Christian 
Reformed Church) lied 27: 1,4 “Since with my 
God with perfect heart” (melodie lied 578). 
2e lezing: Lucas 3: 1-6. Aanzet 
over het optreden van Johannes 
in de woestijn. 
We zingen lied 456b: 1,2 “Kaam 
fan Godswegen”. 
 
Preek 
Van het liedje “Opzij, opzij, opzij” van Herman 
van Veen raken we buiten adem. Reizen door 
Advent is juist op adem komen. Pas op de plaats 
maken, ruimte maken in je hart, tot bezinning 
komen. Uitzien naar God die ons bevrijdt. Geloof 
is er niet om deze wereld te verklaren, maar om 
het in deze wereld uit te houden (Van Egmond). 
Er zal een nieuwe dag aanbreken. Hoop op God 
die je even optilt. Kun je dat ook toelaten in je 
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leven? Jezus, geen held zoals wij dat onder 
een held verstaan, maar een 
“schoot vol ontferming”. Hij is 
verschenen toe wij in 
duisternis zaten. Ook een roep 
om zelf het licht te delen. In de 
omkeer van alle dingen 
moeten we zelf ook actief zijn.   
God richt zich tot Johannes in 

de woestijn, ver weg van het gebeuren. 
Johannes wordt wegbereider, bode, zoals 
Maleachi (deze naam betekent bode) al 
schreef. Maak plaats voor het licht; ben ikzelf 
wel een licht? Dat wij inzicht en fijngevoeligheid 
verkrijgen om te onderscheiden waar het op 
aankomt (Paulus).  
Amen. 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Vandaag gaan geen bloemen, 
maar kaarsen met een gedicht 
naar gemeenteleden. Eén gaat 
naar de fam. Van der Woude en 
één naar de predikant 
(verjaardag). 
1e collecte: pastoraat. 
2e collecte: kerkelijk werk. 

De gebeden beginnen met de tekst van het 
adventslied “Geef licht” van Stef Bos. De 
gebeden worden afgesloten met het samen 
uitgesproken Onze Vader. 
 
Het slotlied is lied 910: 1,2,3,4 “Soms groet een 
licht van vreugde”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Zending en zegen 
De zegen wordt ook in 
het Engels uitgesproken 
vanwege onze gasten; 
afgesloten met een 
driemaal gezongen 
Amen.   
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