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Dienst van de voorbereiding 
We worden welkom 
geheten door Catharina 
van der Graaf, ouderling 
van dienst. 
 
Voorganger is ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema.  
Het intochtslied is lied 25: 
1,2. ;’Heer, ik hef mijn hart 
en handen’. 
 

 

Bemoediging:   
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die Hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
die ons licht is in de nacht. Amen. 
 

1e zondag van 
advent 
Het is vandaag de 
eerste zondag van 
Advent. De ouderling  
 

 
steekt de adventskaars aan.   
 
Wy sjonge liet 433:1:’Kom no Heilân 
kom mei macht.’ 
Het liturgisch bloemschikwerk heeft 
een hoge driehoeksvorming: het 
symbool voor God, de ander en ik. 
Verder staat de krans voor het steeds 
opnieuw kunnen beginnen.   De 
horizontale elementen staan voor de 
aardse zaken, het leven in het hier en 
nu. 

 
Het kyrielied is lied 463: 1, 2, 6-8. ‘Licht in 
onze ogen’.  
 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit het OT: Micha 2. 
Aansluitend zingen we lied 12: 1,3 en 5. ‘Breng 
redding, Heer de vroomheid is geweken’. 

 
Dan folget de lêzing 
út it Nije Testamint: 
Romeinen 13: 8-14. 
‘Ha dyn neiste leaf sa 
as’t dy self leaf hast. 
Mei leafhawwen 
wurdt de wet 
folbrocht,’  

Daarna volgt lied 452: 1, 3: ‘Als tussen licht en 
donker’.  
 
Preek 
Velen verlangen in de samenleving naar een goed 
verhaal om van óp te leven, het leven mee aan te 
kunnen. Deze week was er een helemaal-niet-goed-
verhaal: een voetballer van Excelsior, Ahmad Mendes 
Moreiria geboren in Schiedam kreeg allerlei 
racistische opmerkingen en geluiden op zich af, Hoe 
velen hebben er de jaren door al niet gestreden tegen 
racisme en andere vormen van ontmenselijking.  
Er wordt nu veel gesproken over rascisme in het 
voetbal keihard aanpakken, maar je zou beter kunnen 
beginnen met racisme aanpakken in onze 
samenleving of nog beter: misschien kunnen we 
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beginnen bij het racisme in onzelf. We denken dat 
we dat niet zijn maar het is ons ook met de paplepel 

ingegoten door bijv. de 
kinderboeken.   
Als er bij de metro op 
een avond in een 
grote stad op het ene 
bankje drie zwarte 
mannen zitten en 
verderop op het 

andere witte mensen, waar ga je dan zitten?   
Bij Martin Luther King klonk als dat grote verlangen 
een dag voordat hij vermoord werd: ‘laat de dag 
toch komen dat racisme eens ooit voorbij zal zijn’.  
Daarom zijn we hier in de Geest van Christus, 
Omdat het licht van de hemel een bres kan  slaan in 
de krachten van de nacht. 
 
Hierna is er stilte en orgelspel. 
 
Mededelingen: 
Collecte:  

1. Diaconie: collecte voor Maatjes voor 
aidswezen in Zambia’ In Zambia groeien 
veel kinderen op zonder ouders omdat die 
overleden zijn aan aids. Sommigen moeten 
nu zelf een gezin met jongere broertjes en 
zusjes runnen. Kerk in Actie helpt hen met 
onderwijs en bij het zoeken naar werk. 

2. Kerkelijk werk.  
De bloemen 
gaan naar Fam. 
Kingma, Buorren, 
Wytgaard.  
 
Er wordt 
gebeden dat we 
de hand mogen 
reiken naar 
mensen die 

anders zijn. 
 

Maaltijd van de Heer 
Daarna vieren we het avondmaal. We zingen Lied 
405:3  ‘Heilig, heilig, heilig! En wensen elkaar de 
vrede toe. Vervolgens  komen we allemaal naar 
voren en wordt brood en wijn gedeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Slotlied is: 440, 1 en 2. ‘Ga stillen in den lande’. 
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Zegen 
V: De Heer zegene en 
behoede je 
A; Die de aarde schiep 
voor de mensen. Die 
mensen schiep voor 
elkaar.  
V: De Heer doet zijn 
aangezicht over je lichten 
en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht 
over je en geve je vrede. 
Dat we in Vrede zijn. 
 
Hierna is er voor de  
liefhebber nog koffie. 
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- M.m.v. commissie liturgisch bloemschikken 
- Organist: Klaske Deinum 
- Ouderling: Catharina de Graaf 
- Diaken: Nieske Span, Jannie Lindeman en 

Tjitske Cnossen 
- Koster: Drees Visser 
- Beamerpresentatie: Steven Feenstra  
- Tekst: JR Foto: ROB 


