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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
1e ADVENT 

Zondag  30 november  2008 
 
Dienst van de voorbereiding 
Zoals vanouds bij speciale diensten heeft Het 
Praethuis deze dienst mee voorbereid en 
tijdens de adventszondagen spelen ook de 
kinderen en de leiding van de zondagsschool 
een actieve rol. Ze beginnen de 
adventszondagen in de kerk.  
Aan het begin van de dienst vertelt ds. 
Wagenaar dat het thema van de komende 
adventsweken: ‘Lang verwacht en onverwacht’  
is.  Naast hem staat Folkert Vellinga Hij is deze 

zondag ‘Kind 
van de zondag’. 
Samen met de  
dominee 
spreekt hij ‘Het 
bemoedigings- 
en drempel-
gebed’ uit. 
Tevens steekt 
hij de eerste 
adventskaars 

aan en verlicht de kerstster. Daarna vertelt 
zondagsschool-leidster Gerda Minke Adema de 
kinderen en ons over het thema. Naast haar 
staat een soldaat 
(Jannie v.d. Wal) 
op wacht in een 
wachthokje. Of, 
nee, ze slaapt?!  
Nou ja, in ieder 
geval, ze probeert 
op wacht te staan 
tot haar baas, na 
vier dagen, weer 
thuis zal komen. 
Op de adventsposter (een stad in het donker) 
wordt het eerste vakje geopend en daar komen 
wij onze wachter weer tegen. We zingen met de 
kinderen een couplet van het  

 
adventslied. Voor de komende adventsperiode is 
dat het lied: ‘Lytse kears ik stek dy oan’ uit de 
bundel ‘Tusken rein en sinne’. Daarna vertrekken 
de kinderen naar de zondagsschool. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 130 
2e lezing:Marcus 13: 33-37 
 
Voor de preek licht ds. Wagenaar psalm 130 toe. 
Deze psalm is een pelgrimslied dat vele 
componisten heeft geïnspireerd tot het maken 
van een compositie. Het lied heet in het Latijn De 
Profundis, dit betekent: ‘Uit de diepten’. 
 

Preek:  

Met de advent beginnen we een nieuw jaar in de 
kerk. We nemen de tijd om toe te leven naar de 
geboorte van Jezus / dat waar wij op wachten en 
hopen. In deze tijd gebeurt het nog weinig dat we 
de tijd nemen om ons ergens geestelijk op voor 
te bereiden en dan is het bijvoorbeeld ineens 
kerst en moet daar dan dat speciale gevoel zijn. 
Voorbereiden en wachten dus. Maar…. wat 
verwachten wij nu eigenlijk? Waar willen wij, 
vanuit onze diepten naar toe? Psalm 130 gaat 
over bevrijding uit de zonden/het onrecht. In deze 
psalm komen we de wachter weer tegen die zo 
verlangt naar de morgen maar de psalmdichter 
verlangt nog sterker, met hart en ziel naar de 
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Heer. En wat verwachten wij? Ds. Wagenaar 
stelt voor om deze tijd niet alleen aan onze 
persoonlijke verwachtingen te denken maar ook 
na te denken over waar wij vol verwachting 
naar uitkijken als het gaat om onze 
maatschappij. Iedere zondag zal daarom 
gelegenheid zijn voor eenieder die wil om 
zijn/haar verwachting of hoop op te schrijven op 
een spandoek in de kerk. Ook zal iedere 
zondag een visioen van Jesaja worden 
gelezen. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Missionair werk. 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar: Aukje Velda 
Het bloemstuk is gemaakt door Gina Turkstra 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar 
Organist:   Bram Postmus 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Martsje Meijers 
Diakenen:    Janny Lindeman en 
   Auke Wiersma  

Praethuys en 
zondagsschool 

 


