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Dienst van de voorbereiding 
Nadat we op deze mooie witte 
winterse ochtend de sneeuw van 
de schoenen schudden, gaan we 
de kerk in, waar we vriendelijk 
worden begroet door een diaken.   

De 
ouderling 
van dienst 
heet de kerkgangers van harte welkom. 

Vandaag gaat onze 
eigen predikant 
Wiebrig de Boer 
Romkema voor.  
Het openingslied is 
466: 2,5 en 6, ‘O 
kom die Heer en 
meester zijt.’ 
We zingen psalm 

85: 4. ‘Waar Hij ook gaat de vrede gaat Hem 
voor.’  

De adventskaars 
wordt aangestoken en 
het lied bij het licht is 
437: 3,5 ‘Breek aarde 
uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van 
lente lacht’.  

 
Medewerking is 
verleend door de 
commissie liturgisch 
bloemschikken. Het 
is de derde 
adventzondag. Rose 
is de kleur van deze 
zondag. Het wit van het licht van de kerst gaat 
door het paarse heen en wordt rose. Advent is 
hoop dat mensen bij het licht komen. De kubus in 
het bloemstuk staat o.a. voor de vier 
windstreken. Hoe kunnen wij zelf ons licht laten 
schijnen?  
 
Daarna wordt het gedicht ‘Geen vals licht’ van 
Marinus van den Berg voorgelezen. 
Vervolgens zingen we het kyriegebed lied 463: 
1,3,4,6,7 en 8 en een lied van hoop en licht  
158a: 3. 
 
Dienst van de schriften 
Gebed: ‘Vernieuw onze hoop door liederen en 
verhalen. Dat uw vrede geboren mag worden in 
onze ziel. Dat we zijn mogen wie we zijn en dat 
uw woorden tot bloei komen in ons en met wie wij 
samenleven.’  
Eerste lezing uit profeten: 
Sefanja 3: 14-20 NBV 
Sefanje leefde in de 7e eeuw 
voor Christus. Hij strooide 
veel onheil uit maar sprak 
als laatste altijd hoopvolle 
woorden.  ‘Met eigen ogen 
zullen jullie zien hoe ik jullie lot ten goede keer 
zegt de Heer’, 
Tweede lezing: Filippenzen 4: 4-7 NBV 
Derde lezing: Lukas 3: 7-18 Nije Fryske 
Bibeloersetting. 
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Tussendoor zingen we 550: 1,2 ‘Verheugt u Gij 
dochter van Sion’,  lied 43: 3,4 ‘O Here  God 
kom mij bevrijden.’ 
Preek 
De preek begint met de vraag ‘Wie van ons 
jaloers is op Theresa May, de Britse prime- 
minister, in deze dagen? Niemand is jaloers. 
Dat viel te verwachten.  Hoe houdt ze het vol 
vraag je jezelf wel eens af. De ene dag werd er 
flink aan haar stoelpoten gezaagd, overleefde 
ze haar politieke val ternauwernood, de 
volgende dag moest ze alweer met opgeheven 
hoofd en een glimlach op de lippen naar het 
Europese parlement.’ Ze kan op zijn minst 
standvastig en vasthoudend genoemd worden. 
Ook Paulus schrijft ‘Blijf standvastig in de Heer’.  
Zijn woorden landen – over een tijdsbrug van 
vele eeuwen heen – ook in onze oren. Bij ons 
als gemeente van Christus in onze dagen. 
Beelden van Gods licht en vrede vallen uit te 
strooien over deze aarde, in de harten van 

mensen.   
Ook en misschien wel juist midden in 
onze veelkleurige, verwarrende, 
complexe samenleving, vol zoekers 
naar zin en richting, vol mensen die 
consumeren en wel hun huis maar 
niet hun hart vol kunnen krijgen, 

mensen die overleven en niet aan leven 
toekomen. De kerk van Christus is in de marge 
én is niet exit. 
N.a.v. Johannes de Doper: bliuw ûnrêstich: Wy 
bin gin bern mear, wy ha ús ferantwurdlikheid 
om nij te tinken: wat kin ik oan it ljocht bringe? 
Wy krije it net op in presentearbledsje, bliuw 
sykjen nei it goede, sloechje net, bliuw wach’. 
Johannes vraagt gewone haalbare dingen. Een 
voorbeeld: een streekboer uit Ens, die gele 
perfecte bloemkolen gered heeft van de 
vernietiging omdat hij ze niet kwijt kon alleen 
maar omdat ze geel waren. Hij zette een actie 
op touw.  En er kwamen afnemers. Deze 
biologische boer en de afnemers: voor-beeldig 
en vasthoudend! 

 
We luisteren hierna naar Stef 
Bos zijn adventslied. ‘Geef licht.’  
Advent is blijven wachten, blijven 
bidden, blijven verlangen en 
blijven zingen, Vasthoudend met 

het visioen voor ogen van Gods Licht die 
overwint. 
Liefde en trouw zijn, wandelen op zijn weg. 
Standvastig tegen het donker in verwachten. Dat 
vraagt soms om een lange adem van bidden, 
zingen en liefde leven. 
 
Stilte 
 
Mededelingen 
1e collecte : zending 
2e collecte: kerkelijk werk 
Elke zondag tijdens advent gaat een kaars, het 
licht, en een amaryllis, symbool voor groei en 
verwachting, naar een gemeentelid. Deze 
zondag naar de familie Oedzes in Wergea 
 
Heenzending en Zegen 
Na de gebeden volgt het slotlied 441: ‘Hoe zal ik 
U ontvangen, hoe wordt mijn eerste groet’.  

 
 
 
 
 

Daarna gaan we  ge-
vuld met geestelijk 
voedsel, de lichte en 
witte wereld weer in.  

Medewerkers 
Voorganger: da. Wiebrig de Boer 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diaken:   Wybren Jongbloed en Jannie Lindeman 
Koster:   Haije de Boer 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra 
Tekst: JR   Foto: ROB  


