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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  12 december 2021   

3e advent 

 

Welkom 
De ouderling van dienst heet een 
ieder welkom, thuis en in de kerk. 
Voorganger is da. Wiebrig de Boer 
Romkema.  

 
Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is 43: 3 en 4 ‘O 
Here God kom mij bevrijden’.  

 

 
Bemoediging 
en groet 
 
De 3e 
adventskaars 
wordt aangestoken 
door Reinder 
Bouma.   

Daarna luisteren we naar een 
prachtige uitvoering van O 
come, o come Emmanuel van 
het Nevis Ensemble. Dit is 
opgenomen in coronatijd op 
anderhalve meter. Dit heeft de 
muziek niet verhinderd en kan 
daarmee een voorbeeld voor 
ons zijn.  
 

Bij de liturgische bloemschikking 
Als je veel 
hebt…deel 
dan met de 
ander. Tussen 
de stralen van 
de opgaande 
zon zijn 
tarwe-aren 

geplaatst. Granen 
waar brood van 
gemaakt wordt. Er 
liggen twee 
zelfgebakken challah 
broodjes bij. Een 
traditioneel gevlochten 
brood dat gegeten 

wordt op de sabbat.  

 
We zingen lied 466: 2 en 6 ‘O kom die Heer en 
meester zijt’. 
 
We volgens een project ‘Geef licht, een beter 
leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.’ 
De kinderen daar leven in onzekerheid, 
uitzichtloosheid en maar wachten en waarop 
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eigenlijk? Vandaag het 
verhaal van Asif die 16 jaar is 
en uit Afghanistan is gevlucht.   
 
Daarna volgt de samenspraak 
met de gemeente ‘laten we 
ons gezonden weten’ van 
Sytze de Vries: 
ALS DE HANDEN VAN DE 
HEMEL,  
DIE ZICH VOUWEN ROND 
DE AARDE .  
V: Om luiken te openen, waar 
uitzicht ontbreekt,  
A: OM HARTEN TE 
VERWARMEN,  

WAAR DE KILTE TOESLAAT,  
V: Om handen te vullen van wie beroofd zijn,  
A: OM TRANEN AF TE WISSEN DIE BLIJVEN 
STROMEN,  
V: Zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en 
wegkijkt.  
A: LATEN WIJ ONS GEROEPEN WETEN OM 
VAN ELKAAR GEDIEND TE ZIJN.  
V: Wat een handvol brood al niet kan doen… 
 
Gebed om ontferming: lied 466, 4 en 5 
 
Dienst van de schriften 

Vandaag ontmoeten we 
opnieuw Johannes. 
Daarna zingen we lied 
456b 1, 2 en 3.  
 
Bijbellezing Lucas 3: 7-
14 
Johannes maakt grote 
woorden klein: heb je 
twee stel onderkleren 
dan geef je één 

daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten 
geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen 
luchtfietserij. In het koninkrijk van de Heer 
draait het om een toekomst die nu al begint 
door wat wij doen: delen wat je hebt. 
Daarna volgt lied 456B 4 en 5. 
Vervolgens bijbellezing Lucas 3 15:18, waarop 
lied 456B: 7 en 8 volgt. 
 
 

Preek  
De Latijnse naam voor deze zondag is Gaudete, 
verheug je, wees blij. Het wit van kerst mengt 
zich al met het paars van de advent. De zon komt 
steeds hoger (zie ook het bloemstuk) en gaat 
steeds meer stralen. De geboorte van het Licht 
daagt. 
Licht dat kan verschijnen, ook waar je het soms 
het minst verwacht... Licht om te ontvangen áls 
het verschijnt, om er door opgetild te worden, blij 
van te worden ook al voelde je je misschien 
helemaal niet zo geweldig.   
Ons gebed mag geven dat de snaren 
in ons soms heel even in trilling 
mogen worden gebracht, zodat 
vertrouwen, onze vreugde, onze 
dankbaarheid, onze hoop, onze liefde 
steeds opnieuw gevoed wordt. 
De vreugde in de gemeenschap met 
God en met elkaar kan wonderen 
doen. Daar waar liefde is en zorg om 
elkaar, daar waar kaars en worden 
aangestoken om het Licht brandend te houden, is 
de Heer dichtbij. 
De broodmaaltijd voor oudere gemeenteleden 
gaat niet door, maar de diakenen vonden weer 
een weg. Ze brengen het licht naar de oudere 
gemeenteleden toe: kaarsen, een roos, chocola. 
Leef niet ten koste van een ander, leef in 
verbondenheid. 
Droom, durf, doe en deel...en je zult vrede 
vinden.                              Amen 
 
Stilte 
Orgelspel 
 
Dienst van Gebeden en Gaven 
- de bloemen gaan naar Albert 
van der Ven 
- mededelingen over de 
kerstdiensten staan op de site.  
- de zondagschool stopt. Het 
afscheid is op 25 december ‘s 
middags tijdens het  
kinderkerstfeest. Meer info in 
op ‘e Hichte. 
- Belangrijke tip: houd voor 
alles de website goed in de 
gaten er zijn namelijk steeds 
veranderingen in verband met 
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de coronamaatregelen. 
 
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Gebeden, stil gebed en gezamenlijk gebed 
ús heit 
 
Slotlied: lied 433 1 en 5 ‘Kom tot ons de wereld 
wacht’.  

 
 
 

Zending en zegen 
 
We krijgen nog 
een extra 
bemoediging op 
de beamer ‘niet 
alles zit op slot’. 
Hier kunnen we 
zien wat er 
ondanks de 
corona allemaal 
nog wel mogelijk 
is. En dat is best 
nog veel. Een 
greep:   

de zonsopgang zit niet op slot, de frisse lucht 
niet. Vriendschap zit niet op slot, creativiteit 
niet, de lente niet, hobbys niet, dromen zitten 
niet op slot, vriendelijkheid niet, lezen niet, de 
regenboog zit niet op slot, een goed gesprek, 
verbeelding niet, hoop zit niet op slot,  de 
bloesem niet, muziek niet, de zonsondergang 
niet enz. 
 
 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer Romkema 
M.m.v. Commissie liturgisch bloemschikken, 
Diaconie en ZMC 
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diaken:  Jannie Lindeman 
Bloemen:  Janke Riemersma 
Koster/camera  Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Tekst: JR.  Foto: ROB    
 

 
 

 


