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PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o. 

27 november 2022 

1e Adventszondag 
Viering Maaltijd van de Heer 

 
Welkom  
 
 
Op deze eerste zondag van 
Advent heet ouderling van 
dienst, Gijsbert Wassenaar, 
iedereen in de kerk en thuis 
van harte welkom.  
 
It yntochtsliet, liet 442, wurdt 
songen: `Nei Jo, myn Heilân, 

haw ik lange, befrij my fan myn eangst en sear` 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp in de naam van de Heer  
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog 
a: Op U vertrouw ik 

 
Wij zingen lied 
207: 2, 3 en 4: `O 
Christus, schone 
morgenster, wees 
met uw gunst ons 
hart niet ver; 
steek al uw lichten 
in ons aan, dan 
kan uw heil ons 

niet ontgaan` 
 

De eerste adventskaars 
Wy gean op reis nei it heechfeest fan Kryst. De 
âlderling fan tsjinst stekt de earste kears oan. 

 
Woorden bij het licht: 
v: `Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten 
van ons hart` 
 
Lied bij het licht: 433: 1 en 5: `Kom tot ons, de 
wereld wacht, Heiland kom in onze nacht, licht 
dat in de nacht begint, kind van God, Maria`s 
kind` 

 
Dienst van de schriften 
De earste lêzing is út it Alde 
Testamint, Jesaja 2: 1 – 5. It 
wurd dat Jesaja, de soan fan 
Amos, krige yn in fisioen oer 
Juda en Jerusalim.   
 
Hjirnei sjonge wy liet 122: 1: `Wat wie ik bliid 
doe`t ik de rop wer hearre mocht: `Wy steane 
klear om nei de timpel fan de Hear` 
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De voorganger leest het gedicht 
`Daar gaan we dan in een 
lange stoet`, van Irma Pijpers. 
 
Wij zingen lied 1016: 1 en 2: 
`Kom, laat ons opgaan naar de 
berg waar God de vrede leert` 
 
Lezing uit het Nieuwe 
Testament: Matteüs 24: 32 – 

44, door Frieda Wijbrandi.   
 
Zingen lied 751: 1 en 2: 
`De Heer verschijnt te 
middernacht! Nu is nog 
alles stil, maar zalig hij 
die toch reeds wacht en 
Hem begroeten wil` 
 

Preek 
Het licht begroeten, daglicht. En de nacht dan? 
Kan ik het licht begroeten omdat ik het 
verwacht? Levend vanuit de 
adventsverwachting. Want dat is advent: uitzien 
naar het licht van alzo hoge. Advent schildert 
ons toekomst van ontluikende bladeren, van 
hoop, geboren in de wereldnacht. Van Christus` 
licht voor de wereld, levenslicht voor de 
mensen. Ook voor wie leeft in armoede, kou, 
oorlog en verdrukking. Advent wijst ons op het 
pure licht. Licht om te ontvangen en om te 
vragen `God van vrede, liefde, licht en recht: 
hoe wilt Gij zijn ontmoet?` Hoe kan ik het licht 
omarmen in mijn leven, ook met anderen? Het 
gaat als eerste om liefde. Alleen bestaat licht 
niet zonder donker; in het kerstevangelie zal het 
licht worden, midden in de nacht. Durven wij in 
ons eigen donker af te dalen en ons licht te 

laten schijnen op onze eigen 
schaduwen, onze kwade 
neigingen, onze 
hardnekkigheid? Brengt dit 
ons dichter bij 
(mede)menselijkheid, bij het 
licht? Dan moeten wij onszelf 
leren kennen in onze 
kwetsbaarheid en onvrede, in 

onze pracht en vrede. Zo kunnen we misschien 
navolgers worden op de weg van leven en 
geloven. Een gedicht van Stef Bos: `As ek oud 

word, wil ek oud wees. Geen gladgestrykte 
plooie, geen uitgewiste spore van geluk en 
verdriet. Maar `n oop verlede, `n landkaart wil ik 
wees. Waarop jy my lewe kan lees`.  
Hâld yntocht yn myn hert, o Hear, sûnder eangst 
út syn genede te fallen. 
 

Moment van stilte 
 
Orgelspel 
 

Mededelingen 
 
 
 
De bloemen gaan 
naar de familie 
Vellinga-Wolters 
 
 
 
 
 

- anaf vandaag gaan 4 lantaarns de 
dorpen door als een teken van licht. 
Tijdens het kerstfeest komen ze terug 
in de kerk. De ouderling van dienst 

deelt het licht 
uit. 

 
 
 
 
 
 

Collectes: 1e: KIA – Werelddiaconaat - 
           Colombia 
                   2e: Onderhoud gebouwen 
 

Voorbeden  
Wij dalen af in de stilte. Danken voor licht in ons 
leven en bidden voor wat in ons hart opkomt, 
voor de wereld, voor een ander en voor onszelf. 
 

Wij luisteren naar een gezongen nodiging aan 
tafel, lied 385: `De tafel van samen` - Joy 

Wielkens 
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Het tafelgebed wordt uitgesproken, 

lied 403: `Breng dank aan God, want Hij is 
goed. Zijn liefde duurt in eeuwigheid` 
 
Wij bidden het `Onze Vader` 
 
Hierna brengen wij elkaar de 
vredegroet: v: `Moge de vrede van Christus 

met je zijn` a:`Moge zijn vrede zijn met jou` 
 

Agnus dei – Lam van God 
v: `Lam van God, dat wegdraagt de zonde van 
heel onze wereld`  
a: `Geef uw ontferming`; `Geef ons uw vrede` 
 

Delen van brood en wijn    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als slotlied zingen wij lied 440: 1 en 2: `Ga, 

stillen in den lande, uw koning tegemoet` 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zegen 
Wij beamen de zegen met een 3 x 
gezongen `Amen` 
 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de  
                               Boer-Romkema                                                   
Organist:  Wim Dijkstra 
Ouderling: Gijsbert Wassenaar 
Diakenen: Jannie Lindeman 

Koster:  Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Dick Sterrenburg 
M.m.v. Commissie liturgisch bloemschikken: 
   Lies de Jong 
Verslag: CBB Foto: ROB 
 


