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              PROTESTANTSE GEMEENTE   

                  Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 15 december 2019 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze 3e zondag van 
de adventsperiode heet 
de ouderling van dienst 
een ieder welkom, ook 
hen die die via internet 
met ons zijn verbonden. 
We zingen openingslied 
85: 1,2: “Gij waart 

gunstig voor uw land, o Heer”.  

Hjirnei folgje 
bemoediging en 
drompelbea (nei psalm 
25), en it 4e fers fan liet 
85.  
 
De ouderling van dienst 
steekt de 3e 
adventskaars aan, 
gevolgd door de hymne 

in de advent van 
Andries Govaart, op de 
melodie van lied 243: 
Behoedzaam dragen 
wij uw licht, 
dat voor geen nacht en 
duister zwicht. 
U richt mijn stap, ik 
struikel niet, 
ik weet: U slaapt en 
sluimert niet. 

 

Symbolische bloemenschikking 
De derde krans is bovenop 
nummer een en twee 
geplaatst, zo stijgt de 
schikking omhoog. Versierd 
met takken van de 
levensboom, de thuja 
(conifeer). Erop ligt een snoer 
pinda’s, voor de vogels van de 
hemel. We weten dat we op 
onze levensweg alleen maar 
hoeven te letten op: hoe doen 
we recht?  
Onze levensopdracht is het 
om mens, dier en schepping 
goed tegemoet te treden. 
Vogels leven van wat ze 
vinden, genadebrood. 
 Wij helpen ze door naar hen om te zien, en 
natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te 
verheugen en ruimhartig te delen van wat 

wij ontvangen.  
 
Als kyriëgebed zingen we een aantal verzen van 
lied 463: “Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?” 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Bijbelverhalen 
De 1e schriftlezing komt uit Micha 6: 1-8 een tekst 
over de 
gerechtigheid van de 
Heer.  
De 2e lêzing is út it 
evangeelje fan 
Matteüs 11: 2-11. 
Oer Johannes dy’t 
yn de finzenis heart 
oer it wurk fan Jezus 
en freegje liet oan Jezus oft hy dejinge is dy’t 
ferwachte wurdt. 
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Preek 
Het eerste jaarverslag van classispredikant 
Wim Beekman spreekt over krimp van kerken, 
kramp die meekomt in Friese gemeenten door 

vergrijzing, het moeizame 
zoeken naar ambtsdragers. 
Maar ook over nieuw elan dat 
overal in Friese PKN 
gemeenten te vinden is -van 
vuur, enthousiasme, bezieling.  
“Vrees niet, kleine kudde …”.  

Dat staat als motto op het eveneens pas 
verschenen nieuwe beleidsplan van de Classis 
Fryslân voor de komende jaren. Vrees niet, 
naar Lucas 12:32a - nogal gewaagd, denkt u 
misschien, om dat prominent op de voorkant te 
zetten.  In het beleidsplan van de Classis 
Fryslân gaan de gedachten natuurlijk snel naar 
de kudde in de PKN–gemeenten, een klein 
deeltje in de wereldwijde kerk van Christus.  
Vrees niet, kleine kudde. Wat moet je daarmee 
in deze adventstijd?  Maar, juist in adventstijd is 
het goed dat deze boodschap klinkt. Omdat we 
nog iets verwachten, willen verwachten, hopen, 
uitzien naar het licht van Christus - voor deze 
wereld, voor anderen, voor onszelf.   

Advent verwachten is nooit 
eenvoudig geweest. 
Verwachten is niet angstloos, 
zonder vrees. Onderweg in 
dit leven zijn er duizend 
vrezen waar je als mens aan 
ten prooi kunt zijn. We 
struikelen zo vaak in het 

donker en zien het licht niet meer en dat gaat 
maar door een leven lang.   
 En toch… wordt met de tijd ons verlangen 
weer nieuw geboren, want we hebben het licht 
zo nodig om verder te kunnen reizen. Met ‘Geef 
licht’ als reisgebed op onze lippen, want het is 
geen leven zonder licht, zonder uitzicht, zonder 
hoop, zonder de hartslag van je  
verlangen. Misschien zet deze adventstijd ons 
wel weer even genadevol stil bij al onze drukte. 
In de wetenschap dat we wórden gedragen. 
Vrees niet – het komt  365 keer in de Bijbel 
voor, ook in de kerstnacht, uit een 
engelenmond. 
 
Hierna volgen stilte, orgelspel.  

Bloemen  
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar mevrouw 
H. Zandberg-Polman. aan de 
Legedyk in Wirdum.   
 
Collecten 
Diaconie (1) en kerkelijk werk 
(2). Tijdens de collecte luisteren we naar het lied 
“Geeft Licht” van Stef Bos. Na de collecte horen 
we het verdrietige bericht van het overlijden van 
een van onze gemeenteleden gisteren. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden lopen uit op het gezamenlijk Us Heit. 
Tot slot zingen we lied 442, 1 en 2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Als afsluiting van de 
dienst krijgen we 
Gods zegen mee.  
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:        Klaske Deinum 
Ouderling:  Bep Minnema  
Diakenen:  Tjitske Cnossen, Nieske Span,                            
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Koster:       Janny Veenstra 
Beamer:           Gerrit de Vries 
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