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Zuivere vlam, ver-
drijf met je licht, de 
angsten van ons 
hart!         
Lied 458 

De eerste adventskaars is al-
weer ontstoken, deze week 
volgt de tweede. Waakvlamme-
tjes van hoop, die ons verwijzen 
naar het Licht van Christus, dat 
is doorgebroken in de wereld-
nacht. Toen niemand het     
verwachtte, brak God de hemel 
open. Eén klein kaarsje verdrijft 
met zijn licht het duister, én 
brengt warmte in de ruimte. 
Letterlijk, maar vooral figuur-
lijk: kaarslicht is warm, het  
flatteert. Niet voor niets zijn  
dinertjes bij kaarslicht populair 
onder geliefden: de kaars geeft 
een sfeer van intimiteit. Vaak 
gebruik ik zelf bij het bidden de 
‘kaarsvlam’ als teken van toe-
wijding. Door mijn handen    
tegen elkaar aan te leggen, ipv 
de handen te vouwen. De bid-
dende hand krijgt dan de vorm 
van een kaarsvlam. Daarmee 
wil ik mezelf herinneren aan de 
toewijding. Zoals het oude kin-
derversje het zingt “Jezus zegt, 
dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, bran-
dend in de nacht, schijnend tot 
Zijn eer.” Maar tegelijkertijd is 
deze gebedsvorm voor mij ook 
een gebed én een troost ineen. 
Een gebed, dat God met Zijn 
licht de angsten uit mijn hart 
verdrijft. En de belofte, dat Hij 
met Zijn zuivere vlam in mij wil 
branden, zodat het duister   
nimmer vat op mij krijgt. 

Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange               

Organist:  Ineke Kooistra  

Heilig Avondmaal  

Welkom en inleiding  
Psalm 25: 4 en 10  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Aansteken van de adventskaars  
Gedichtje   
Adventslied       
Toelichting op het bloemstuk   
Gebed om ontferming 
Luisterlied als genadeverkondi-
ging, Lied 286 
Gebed om de Heilige Geest bij 
de opening van het Woord  
Schriftlezing, Jesaja 11:1-10 
Zingen, Lied 473: 1 en 3  
Schriftlezing,  Lucas 1: 26-38 
Zingen, Lied 157a: 1 en 3  
Preek    
Luisterlied, God keert alles om   
Pastorale mededelingen 
Dankgebed en voorbeden 
Aandacht voor de collecte 
Avondmaal       
Zingen: Apostolische geloofsbe-
lijdenis (340b) 
Liet 377 – Frysk Lieteboek  
Slotlied: Lied 474: 1 en 4  
Zegen       

 

Beste tieners van groep 7. 8 
en 1 VO! We zijn jullie niet 
vergeten! We komen niet bij 
elkaar voor een dienst deze 
zondagochtend, maar jullie 
zijn na de avondmaaldienst 
rond 10.45-11.00 uur 
van harte welkom op de 
jeugdzolder om een cadeautje 
in ontvangst te nemen en een 
“opdracht” mee te krijgen. We 
hopen jullie allemaal even te 
zien!  

Tot ziens, 
Bea, Nora, 
Rimmer, 
Aly en  
Anke 

Beste ouders: willen jullie 
dit doorgeven aan de tie-
ners? Zij lezen Efkes Bypra-
te vast niet en het zou zo 
jammer zijn als wij met alle 
geschenken blijven zitten. 

Kerstmiddag voor ouderen 
en belangstellenden    

Onder voorbehoud hadden wij 
deze middag op 16 december 
a.s. gepland. De huidige     
Coronaontwikkelingen en  
nieuwe richtlijnen hiervoor 
heeft de diaconie doen beslui-
ten deze middag niet door 
te laten gaan.   

Wij vinden het erg jammer dat 
wij de kerstmiddag voor het 
tweede opeenvolgende jaar 
moeten cancelen. Het gevaar 
van besmetting is ons inziens 
te groot en ook de wettelijke 
maatregelen noodzaken ons 
om dit besluit te nemen. Wij 
blijven echter optimistisch en 
hopen dat wij volgend jaar 
weer in staat zijn een kerst-
middag te organiseren. 

Diaconiebegroting                            

Op woensdag 8 december a.s. van 15.30 – 16.30 uur ligt de     
diaconiebegroting 2022 ter inzage in de zaal achter de 
Andreastsjerke.                
Indien dit tijdstip niet past en u bent toch geïnteresseerd in de 
begroting, neem dan even contact met penningmeester Wietze 
Haanstra, 06-53720751. Wij plannen dan even een ander 
moment. Dit kan t/m 9 december a.s. 

Tienerdienst 5 december  

18+ kring verzet      
In Tsjerkeweagen stond nog  
enthousiast tijd en thema     
vermeld, maar helaas kan de     
december-bijeenkomst niet 
doorgaan. De avondklok zit ons 
in de weg… Herkansing: 13    
januari 2022. 

De collecte deze zondag is 
bestemd voor de diaconie en 
eigen kerk.   
  
De diaconiegelden worden inge-
zet voor incidentele hulpaanvra-
gen.  

 

In verband met privacyregels 
worden persoonlijke gegevens 
niet op de website vermeld.  Snein is der wer bernetsjerke. It 

is in koarte tsjinst. De bern 
begjinne dus yn tsjerke. 
Wy hoopje dat jimme allegearre 
wer komme. 


