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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 3e Advent 

Zondag, 13 december 2009 

 
“Het licht schijnt overal”, dat is dit jaar het 
thema van advent. In deze adventstijd maakt de 
Zondagsschool het eerste deel van de diensten 
mee en beginnen we steeds met het zingen uit 
Sjongend op Wei, lied 204: “God wanneer?” (op 
de melodie: midden in de winternacht). 
 Wat al eeuwen is verteld, 

waarvan wij ook dromen,  
wat door velen is voorspeld,  
gaat dat ook nog komen”  

Vóór de dienst wordt weer een aantal lantaarns, 
dat in de afgelopen week door onze dorpen 
langs verschillende adressen is geweest, terug 
gebracht zodat ze later in de dienst opnieuw 
aan de adventskaars kunnen worden 

aangestoken en weer worden 
verspreid. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
De predikant en het Kind van de 
Zondag, Lysanne Leistra, 
beginnen de dienst met het 

uitspreken van de 
Bemoediging en 
het 
Drempelgebed. 
Terwijl Lysanne 
de 3 
adventskaarsen aansteekt zingen wij het 
Kaarsenlied: “Steek een kaarsje 
aan”.  
 

3e Advent-verhaal 
Juf Jikke vertelt van de 
ontmoeting van Elisabeth (van  
 

 
de priester Zacharia) met 
Maria. De engel Gabriël had 
Maria verteld dat  zij een zoon 
zou krijgen, die ze Jezus 
moest noemen. Jezus zou in 
eeuwigheid koning zijn over 
het volk van Jacob. De engel 

vertelde er ook bij dat 
Elisabeth, familielid van Maria, 
ook een kindje verwachtte. 
Maria reisde 
vlak daarna 
naar 
Elisabeth. 

Toen Elisabeth de groet van 
Maria hoorde, sprong het kind 
op in haar schoot.  
 
Wij zingen het projectlied: “Het licht schijnt 
overal”. 
 
De kinderen nemen een aantal 
brandende lantaarns mee naar de 
zondagsschool, zodat ze door de 
kinderen kunnen worden verspreid. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 25: 1-12 
2e lezing: Lucas 1: 39-56 
3e lezing: Openb: 21`: 1-8 
 
Preek: 
In deze tijd bereiden wij ons voor 
op de Kerst. Dat kan op 
verschillende manieren. Veel 
mensen zijn druk in de weer met 
de voorbereiding van de 
kerstboom, het versturen van 
kerstkaarten en het nadenken over het 
kerstmenu. Vanmorgen echter gaat het over de 
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voorbereiding op de komst van Jezus Christus. 
Hebben we daar al over nagedacht, verwachten 
wij Hem met oprechte blijdschap? Maria bracht 
dit in de ontmoeting met Elisabeth zo onder 
woorden: “Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn 
hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog 
gehad voor mij, zijn minste dienares.” enz.  
Wat wij vandaag kunnen doen,  is ons 
voorbereiden op de wederkomst van Jezus. En  
net zoals Maria haar opstelde als een moeder 
voor Jezus, kunnen wij ons als een moeder 
openstellen voor onze omgeving, voor onze 
naaste. Voor mensen in nood, mensen die 
behoefte hebben aan troost en warmte, 
zoekend naar een rustplaats. Wij hebben 
daarbij de Bijbel als leidraad. Hoe velen zijn in 
deze tijd niet op zoek naar vrede,  in 
Afghanistan, in Israël.  
Maar hebben wij wel weet van echte vrede, 
zoals Jesaja die in hoofdstuk 25 schildert?  
Het leven in advent is een verwachtingsvol 
leven. Een christen is niet iemand, die “het al 
weet”, maar door alles heen blijft verwachten. 
Niet de gezelligheid hoort de inhoud van het 
Kerstfeest te zijn, maar de vrede van en met 
God, samen met onze naaste. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
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” van Marco Borsato en 
Andrea Bocelli klinkt,  delen leden van het 
Praethuys de teruggebrachte, opnieuw 
aangestoken brandende lantaarns uit. 
 

Nieuw leven 

Er is een geboortekaartje 
ontvangen van  Saakje 
Trijntje Sanne, dochter van 
Roelof Jan en Gerda Minke 
Adema in Wijtgaard. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar Jinke Kuperus in de  
George Emersonstrjitte.  

  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Neeltje 
Hellinga. 
 
 
 

 
 
Dankgebed- 
voorbeden- stil 

gebed. 
Onze voorgangster gaat voor in gebed dat  
gezamenlijk wordt afgesloten met het Onze 
Vader. 
 

Zegen en heenzending 
Daarna keren we huiswaarts, bemoedigd door de 
zegen van God, onze Heer. 
 

Medewerkers 
Voorganger:   mevrouw R.L. Brandwijk-de 

 Vries  
Het Praethuys: Gijsbert Wassenaar en Fokje 

 Leistra. 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Jannie Smids   
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
2e ouderling: Arie Dol 
Diakenen: Frieda Wijbrandi en Gjalt   
  Lindeboom. 
 


