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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum e.o. 

3e adventszondag 11 december 2022   
 

Welkom 
Ouderling Hinke Meindersma 
heet iedereen van harte 
welkom, in de kerk en 
luisteraars thuis.   
 
 

Dienst van de 
voorbereiding 

Het openingslied is lied 435: 1,2 “Jim, poarten, 
jou no paad en romt’”.  

 
Vandaag 3e adventszondag 
en die heet “Gaudete”, dat 
is “Wês bliid”. In de paarse 
bloemschikking zien we al 
roze: het paars vermengt 
zich met wit.  

 
 
Na de  
bemoediging 
wordt gezongen 
het 3e vers van 
lied 435. 
Het luisterlied “Wees stil voor het aangezicht 
van God” (door Sela) is aangedragen door een 
gemeentelid.   
 

 
 
De derde adventskaars wordt aangestoken door 

Hannah. Zuivere vlam, 
verdrijf met je licht de 
angsten van ons hart. 
Lied 452: 1,3 “Als 
tussen  
licht en donker”. 
 
Dan volgt het gebed 
om ontferming over 
alle nood in de wereld; 

de gemeente zingt driemaal “Heer, ontferm U” 
tijdens dit gebed. 

 
Dienst van het Woord 
Klaaske de Boer verzorgt 
de lezingen vanmorgen.   
Jesaja 35: 1-10, de steppe 
zal bloeien. 
Luisterlied lied 818 “Niet is 
het laatste woord 
gesproken” (Petrus, Prot. 
Kerk). 
Jakobus 5: 7-10 over 
bemoediging. 
Lied 450: 1,2 “Verblijd u in de Heer te allen tijd”. 
Matteüs 11: 2-11 over Jezus en Johannes. 
Lied 466: 2,3,5 “O kom, ús master en ús Hear” 
 

Preek 
Advent is hartstochtelijke verwachting. Kom nu, 

dageraad van licht en 
verjaag de nacht. God die 
naar ons toekomt en ons 
toekomst geeft. 
Anders dan de zgn. 
adventskalenders in de 
commercie die uiteindelijk 
leeg worden weggedaan. 
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Leegte in onze samenleving? In de kerk is 
adventsverlangen iets voor het leven en het 
kost niets! Wijst op menselijkheid en 
medemenselijkheid, op een eeuwigdurend licht. 
Besef dat je in dat licht staat, licht dat nooit zal 
doven. 
Johannes bereidt de weg voor de Heer. Twijfel 
hoort ook bij het geloof: “Bent U wel degene die 
komen zal?”  Tot slot een kort verhaaltje van 
Jan Bot. Opa zegt tegen kleindochter dat er in 
hem een strijd woedt tussen twee bizons, een 
slechte en een goed bizon. Binnen in jou woedt 
die strijd ook. Kleindochter: wie wint dan? Opa: 
degene die je voedt wint. Amen. 

                   

 
Stilte en orgelspel 
 
Dienst van 
gebeden en gaven 

Mededelingen door 
ouderling van dienst: 

1e collecte: KiA (binnenlands diaconaat) 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
Jan Siebren de Jong krijgt 
het woord om iemand te 
bedanken omdat hij 
vandaag voor het laatst in 
functie is: Wiebe Brouwer. 
Sinds 2011 al bezig als 
vrijwilliger-koster, 
coördinator, klokkenluider 

enz.  
 
 
De bloemen van 
deze zondag gaan 
dan ook naar 
Wiebe.. 
 
 

 
Het coördinatorschap wordt nu door Henrik 
Hiemstra opgepakt. 
Nadat de collectes zijn gehouden volgt het 
gebed om het schijnen van het licht in deze 
wereld, met driemaal het gezongen refrein van 
lied 25b “Houd mij in leven, wees Gij mijn 
redding”.  

Na stil gebed het samen uitgesproken Us Heit. 
Slotlied lied 439: 1,4 “Verwacht de komst des 

Heren”. 

 
 
Zending en 
zegen 

Vreugde als je komt 
Vrede als je blijft 
Gods zegen als je 
vertrekt 
Wij beantwoorden de 
zegen met een 
driemaal gezongen 

Amen. 
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