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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 4e Advent 

Zondag, 20 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”  

Door het slechte weer en de voorspellingen 
heerst er 
een 
bijzondere 
sfeer in het 
begin van 
de dienst. 
Er is 
verbazing 
over een 
aantal 
mensen dat 

van ver komt en toch het weer getrotseerd 
heeft. In verband met het weer zijn niet alle 
lantaarns terug gekomen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De predikant en het Kind van de Zondag, Hidde 
Bergsma, beginnen de dienst met het  

 
 

 
 
uitspreken van de Bemoediging en het 
Drempelgebed. 
Terwijl Hidde de 
4 
adventskaarsen 
aansteekt zingen 
wij het 
Kaarsenlied: 
“Steek een 
kaarsje aan”.  
 

4e Advent-verhaal 
Juf Corrie vertelt van de dag dat de naam bekend 
wordt gemaakt van Johannes, zoon van 
Elisabeth en Zacharias. 
Dit vonden de mensen een vreemde naam. 
Iedereen had verwacht dat de zoon Zacharias 
zou heten. Op het moment dat zijn vader de 
naam Johannes op een lei schrijft kan hij ook 
weer spreken.   
 
Wij zingen het 
projectlied: “Het 
licht schijnt 
overal”. 
 
Het kind van de 
zondag neemt de lantaarn mee naar de 
zondagsschool. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Lucas1: 57-80 
Preek: 
In aansluiting op het verhaal dat de door de 
leiding van de sneinskoalle verteld is gaat de 
preek over namen. "Nomen est omen" en 
"What's in a name" zijn 2 teksten die Ds 
Wagenaar gebruikt, naar aanleiding van het 
Bijbelgedeelte over Johannes is zijn naam. Hij 
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vertelt dat naamgeving belangrijk was en is. 
Namen zeggen meer over de ouders dan over 
de kinderen. In het verleden waren het veelal 
Germaanse namen , na de kerstening (12e/13e 
eeuw) kwamen Bijbelse , heilige namen in de 
mode. Vervolgens was het een veel 
voorkomend gebruik om familienamen te 
gebruiken. En vanaf 1980 is er in Nederland 
een trend om vrije namen te hanteren. De 
naam Johannes voor de zoon van Zacharias en 
Elizabeth was een redelijk onbekend naam in 
die tijd. De naam betekent Gave van God; God 
is genadig, God is goed.  
  

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconaat 
2e Collecte: Kerk 
 

Adventsproject 
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. 
 
 

Bloemen 
De bloemen 
gaan naar de 
heer en 
mevrouw 
Duhoux die 
het slechte 
weer 
getrotseerd 
hebben.  
  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door Neeltje 
Hellinga.  
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Ds Wagenaar 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:   Ds.Hinne Wagenaar.   
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids   
Ouderling van dienst: Janny Veenstra.  
Diakenen: Frieda Wijbrandi en Jannie 

Lindeman 
Met medewerking van Het Praethuys.  
 


