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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
2e Advent 

Zondag 6 december 2009 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
De ouderling van dienst 
heet ons welkom.   

 
De predikant 
en het kind 
van de zondag Jan Reitsma, 
beginnen de dienst.  
Jan steekt de tweede adventskaars 
aan!! 
En omdat het advent is zullen de 
komende zondagen worden 

begonnen met de kinderen 
van de zondagsschool. 
Daarna zingen we uit S.O.W. 
lied 204.  
 
 
 
 
 
 

 

2e Advent-verhaal 
Corry fertelt it ferhaal fan de ferskining fan de 
ingel by Maria en Maria’s besite oan har tante 
Elizabeth dy’t ek yn ferwachting is. 

 

 
Wy sjonge it projektlied:  

“Het licht schijnt overal”. 
 
De lantearnen mei ljochtsjes wurde 
meinommen troch de bern nei de 
sneinskoalle sadat dy troch de bern 
ferspraat wurde kinne. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 2 : 1 - 5 
2e lezing: Lucas 1 : 26 -38 
 
Preek:  Het thema van deze weken is: “Gods licht 
schijnt overal”. 
 
Ook ds. Wagenaar gaat in op het verhaal van 
Maria die de engel op bezoek krijgt en te horen 
dat ze een kind van God zal krijgen. Maria zegt 
dat ze geen omgang heeft gehad met een man.  
De engel zegt: De Heilige Geest zal over je 
komen en de kracht v.d. Allerhoogste zal je als 
een schaduw bedekken. Dan sputtert Maria niet 
meer tegen en neemt haar bestemming 
deemoedig op zich.  
Zo was het vroeger. Engelenverschijningen 
waren toen redelijk gewoon. Nu vinden wij dit 
verhaal om meerdere redenen lastig. Volgens 
onze kennis van biologie kan dit verhaal bijna 
niet waar zijn. Maar vanuit spiritueel oogpunt is 
de boodschap wel veelzeggend: Jezus wordt 
geboren bij nederige mensen. Dus hij kan ook 
geboren worden in ons en kan ook onze handen 
gebruiken. Dat is tegelijkertijd troost als 
uitdaging. Maar erg veel gelegenheid om zijn 
handen te zijn nemen we niet. We hebben zo 
onze verplichtingen. Hoe kunnen we dan nog 
openstaan zodat Hij geboren kan worden in ons? 
Daar moet je echt tijd voor nemen en open voor 
staan. Maar Gods licht schijnt overal en bij hem 
is niets onmogelijk. 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 06 december 2009  

2 

Een van de Renovare oefeningen gaat als 
volgt: 
Ga ergens ongestoord zitten en verbeeld je dat 

je een muur om je 
heen hebt en dat je die 
probeert te openen. 
Als dat is gelukt zeg 
dan: ‘Heer ik wil u 
ontvangen’. 
 
Wij zingen Gz. 122.  
Kom tot ons de wereld 
wacht. 
 
Geartsje en Teake een 
prachtig Ionalied (nr. 
10) over de engel die 

met Maria praat. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk. 
 

Advenstproject 
Het adventsproject 
is dit jaar verbonden 
met het thema.     
“Gods licht schijnt 
overal”.  
Terwijl op de 
achtergrond het 
lied:  
“Because we 
believe”  klinkt,  
delen leden van het 
Praethuys de teruggebrachte brandende 
lantaarns uit.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Vergeten. 
 
We zingen Gezang 125 : 1-2 O, kom Immanuel  

 
Zegen en heenzending 
Wij ontvangen de zegen.  
 
 
 
 
 

Bloemen  
De bloemen gaan naar 
Tineke en Jan Siebren 
 Het bloemstuk is 
gemaakt door  Lies de 
Jong. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds Hinne Wagenaar 
Ouderling van dienst: Martsje Meiers. 
2e Ouderling: Geartsje van der Meer.  
Solisten:   Geartsje van der Meer en  
                 Teake Posthuma 
Diakenen: Hinke Meindertsma en  
                 Janny Lindeboom 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:          Jannie Smids 
 
 
Na de dienst was er koffie en zijn heel veel 
gesprekken gevoerd.  
 
 


