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                        PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 6 december 2020 
2e Advent 

Afleggen belijdenis van het geloof 

en 

Bevestiging ambtsdragers  

 
Vanochtend komt een beperkt aantal 
gemeenteleden en gasten samen in de kerk. 
Thuis is de dienst online te volgen in woord en 
beeld. Zo zijn wij toch samen verbonden. 
Orgelklanken begroeten ons bij binnenkomst. 
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst 
heet iedereen van harte 
welkom. In het bijzonder 
de gasten en 
familieleden van de te 
bevestigen 
ambtsdragers. Ook 
gemeenteleden die thuis 

met ons verbonden zijn.  
 

Het openingslied 

wordt gezongen 
door Linda, samen 
met de predikant: 
Lied 461: 1 en 3: 
`Wij wachten op de 
koning die ons de 
vrede brengt`, de 
gemeente mag 
meeneuriën.   

 

Na de bemoediging wordt de tweede 
adventskaars aangestoken door Simon 

Turkstra.   
Hierbij wordt gezongen 
Lied 461: 2 en 4: `Vier 
kaarsen zullen 
branden. Het licht 
groeit vlam voor vlam` 
Hannah Reitsma 

spreekt haar  hartewens uit: `Mijn wens is dat 

wij elkaar een goede 
kerkdienst wensen. 
Door ons even om te 
draaien en aan te 
kijken en te begroeten. 
Ook even de hand 
opsteken naar de 
camera voor de 
mensen thuis` Zo wensen wij elkaar een goede 
dienst.   
 
Hierna volgt een uitleg bij 
de liturgische 
bloemschikking.   
De tekst hierbij wordt gelezen 
door de ouderling  
van dienst. 
 
Gebed om ontferming (Uit: 
`Een brug van fluweel`, 
Margreet Klokke. Onder het 
gesproken gebed klinken 
orgelklanken, uitlopend op lied 158b: `Een schoot 
van ontferming is onze God` 
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Dienst van de schriften 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40: 1-11 
 
Wij luisteren 
naar: `Every 
valley shall be 
exalted` Laat 
elke vallei 
verhoogd 
worden en 

elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak 
worden en rotsige hellingen rustige dalen. 
 
Lêzing út it Nije Testamint: Johannes 1: 19-28, 
út de Fryske oersetting troch de âlderling fan 
tsjinst. 

 
Muzikaal intermezzo - orgel 
 

Korte preek 

Gister was het pakjesavond. In coronatijd. 
Misschien heeft iemand dit via `zoom` gevierd, 
met hopelijk een goede ervaring. Cadeaus 
ontvangen en gegeven, misschien met een 
surprise of een gedicht. Vanmorgen is het 
pakjesmorgen in de kerk. Wat pakken we uit? 
Wat geven we elkaar? Wij mogen in de kerk het 
cadeau van het Licht uitpakken. Van geloof, 
hoop en liefde. Het cadeau van de 
adventsverwachting, van Gods toekomst. Het 

gedicht bij dit 
cadeau hoorden we 
als surprise: `Het 
Licht houdt de nacht 
gevangen, totdat Hij 
komt`. Naar ons 
gevoel is het 
andersom: de nacht 

houdt juist het licht gevangen. Maar de Bijbelse 
verwachting draait dat om: het Licht wijst elke 
nacht zijn grens, voorgoed. In de 
bloemschikking bloeit de gerechtigheid, een 
hemels verwachtingsvol cadeau. Dat deze 
aarde eens niet meer omhuld zal zijn met een 
verpakking van onrecht en leed maar in louter 
Licht verpakt zal zijn en vol van recht is. Dan is 
er het cadeau van het Woord van God. Het 
Woord houdt altijd stand en blijft ons raken, 
verrassen, troosten en soms confronteren. Ook 
ontvangen we het cadeau van het Goede 

Herderschap met de oproep om over elkaar te 
`herderen`, over elkaar te hoeden. Een grapje 
volgt over `intrede doen`. De nieuwe 
ambtsdragers doen geen intrede zoals 
Sinterklaas maar wonen al een tijd bij ons. Wel 
komen ze binnen als nieuwe ambtsdragers. Daar 
zijn wij erg blij om; de vlag kan op de toren! Een 
foto hiervan wordt getoond op de beamer. Zij 
komen binnen in een hectische tijd die veel van 
ieder vergt. Zij zijn heel welkom om mee te 
denken: kin it wol sa`t it moat as moat it no sa`t it 
kin; moat it miskien oars? Het is genoeg om 
jezelf te zijn en je geroepen te weten. Lichtdrager 
van Christus te willen zijn met jouw talenten en 
mogelijkheden. De surprise is het Licht van 
Christus dat wij hier ontsteken, als bemoediging, 
als troost, als hoop die blijft. Het gedicht bij dit 
laatste, ongekend mooie cadeau: `Uw kribbe 
blinkt in de nacht, met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat Licht waarvoor al het 
duister zwicht`. Amen. 
 

Stilte 
 
Orgelspel   
 
Dienst van belijdenis en bevestiging 
 
Belijdenis van Gijsbert Wassenaar en Hannah 
Reitsma   
De belijdeniswoorden worden uitgesproken en de 
gelofte afgelegd. 
 
Wij luisteren naar: `Samen in de naam van 
Jezus` - Opwekking 167 - Gemeentezang, 
opgenomen in coronatijd, 31-05-2020 - door 
Hervormd Barneveld (door Hannah gekozen) 
 
Verwelkoming door de gemeente 
V: Gemeente van Christus, draag in uw gebeden 
hen beiden die belijdenis van het geloof hebben 
afgelegd en ga met 
hen de weg van het 
Koninkrijk  
A: als kinderen van 
God, welkom in de 
kerk van Christus, 
wereldwijd en in 
ons midden. Amen 
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De ouderling van dienst overhandigt de 
belijdeniskaart en de predikant het 
belijdenisgeschenk: Gijsbert, een handboek 
voor het jeugdwerk en Hannah bijbels dagboek 
voor groot en klein 
 
Wij luisteren naar: `I`am Yours` - Lauren 
Daigle (door Gijsbert gekozen) 
 
Dienst van bevestiging 
 
Presentatie van de aantredende 
ambtsdragers: Gijsbert Wassenaar, Hannah 
Reitsma en Jan Bergsma 
 
De opdracht wordt uitgesproken; de gelofte 
wordt afgelegd en de nieuwe ambtsdragers 
worden in hun ambt bevestigd. 

 

De ambtsdragers knielen en krijgen Gods 
zegen.   

Hierna luisteren we naar: 
`You say` - Lauren Daigle 
 
Oanfurdiging troch- en 
wolkom yn de gemeente: 

de gemeente ûntfangt, hjit 
wolkom en leit ek in belofte 
ôf: `Ja, dat wolle wy fan 
herten`  
De nije ambtsdragers krije 
in presintsje yn de foarm 

fan blommen. 

 

Dienst van gebeden en gaven 
De ouderling van dienst heeft een aantal 
mededelingen.   
 

De gebeden worden omlijst door Lied 

833: `Nim my, nim my sa`t ik bin`, in Frysk 

en Nederlands. 
 
Slotliet: Liet 433: 1 en 5: `Kom no, Heilân, kom 
mei macht, Kom by ús, it is hjir nacht`  

Omdat de nieuw aangetreden ambtsdragers niet 
kunnen worden gefeliciteerd wordt de tip 
gegeven om een e-mail, whatsapp of een kaartje 
te sturen! 

 
Zending en zegen 
 
Wij beantwoorden de 
zegen door een  
gesproken `Amen`   
 
Bij de uitgang kunnen 
wij onze bijdrage 
leveren voor de 
collecten in de daarvoor bestemde schalen. De 
1e  collecte is voor KIA kinderen in de knel – 
Nederland en de 2e  voor het Kerkelijk werk. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diaken:   Wiebren Jongbloed 

Koster:  Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Camera:   Klaas Krol 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
M.m.v.:  Commissie Liturgisch Bloemschikken   
   
Verslag: CBB Foto: ROB 
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