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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
1e Advent 

Zondag 29 november 2009 

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

De predikant en het kind van 
de zondag Nadine beginnen 
de dienst.  
Nadine steekt de eerste 
adventskaars aan!! 
En omdat het advent is zullen 

de komende 
zondagen 
worden 
begonnen met 
de kinderen van de zondagsschool. 
 

1e Advent-verhaal 
Klazina fertelt it ferhaal 
fan Zacharias. Hoe hy it 
offer bringe mocht yn it 
hillichste plakje fan de 
timpel yn Jeruzalem. Dat 
der doe de Ingel Gabriël 
kam en fertelde dat hy en 
syn Elizabeth in berntsje 

krije sille en dat sy die 
Johannes neame moatte. 
Zacharias en Elizabeth binne al 
wat âlder en Zacharias kin it net 
leauwe. Dan jout de Ingel him 
in teken. 
Hy kin net 
mear prate 

tot it bern der is...  
De bern lústerje 
oandachtich...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wy sjonge it projectlied:  

“Het licht schijnt overal”. 
 
Fjouwer lantearnen mei ljochtsjes wurde 
meinommen troch de bern nei de sneinskoalle.  
 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaje 40: 1-12. Dit gaat over de 
vergankelijkheid.. het gras dat verdort en 
verwelkt. Maar God blijft en zorgt voor ons.  
2e lezing: Lucas 1: 5-25. En dat is over 
Zacharias…. 
 

Preek:  Het thema van de komende weken is: 
“Gods licht schijnt overal”. 

Het verhaal van Zacharias zoomt in op mensen, 
oude mensen. Dan denken wij aan oude mensen 
maar 40 jaar was in die tijd ook al oud. En van 
Elizabeth staat er dat ze onvruchtbaar was… 
Hoezo? Was dat onderzocht? Lag het niet aan 
Zacharias… Maar het had een grote impact want 
verderop staat dat ze veracht werd omdat ze 
geen kinderen had. Daarmee werd ze buiten 
gesloten. Ook nu kan het heel pijnlijk zijn als je 
geen kinderen kunt krijgen. Maar in de 
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maatschappij is dat geaccepteerd. Je wordt er 
niet op aan gekeken…  
Als Zacharias in de tempel de hele bijzonder 
taak mag verrichten op de meest heilige plek 
komt daar de engel Gabriël. Die brengt 
onvoorstelbaar nieuws. Ook voor Zacharias en 
die is ook nog priester. Hij sputtert tegen terwijl 
hij beter zou kunnen weten.  
Misschien was Gabriël wel een beetje 
gepikeerd. Hij had nog gezegd dat hij de Engel 
was die bij God verkeerde… Misschien was zijn 
reactie wel dat Zacharias nu maar even stil 
moest zijn. Hij sloeg hem met stomheid. Daar 
komt ons speekwoord vandaan.  
Zacharias heeft tijd nodig. Tijd voor bezinning. 
Moeten wij niet allemaal bedenken dat 
verandering bij God altijd mogelijk is?  
Waar mensen een deur dichtslaan zet God een  
raam open…  
Wij moeten alert zijn op zulke kansen. Wij 
mogen verwachten waar niets meer wordt 
verwacht. Vier weken leven we toe naar Kerst.  

Gods licht schijnt overal. 
 
Wij zingen gezang 127.  

“Gaat stillen in de lande” 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Missionair werk 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Er wordt onder andere gebeden voor: 
- De mensen met Aids, 
- Sander Smids die geopereerd is 
- Elly Visser die nog in behandeling is 
dat ze moed en uithoudingsvermogen blijven 
houden. 
Gedankt wordt voor de inzet van al die 
vrijwilligers in de kerk, zoals de hulpkosters de 
afgelopen weken, voor de visitatie afgelopen 
week en de leiding van de zondagsschool.  
 

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  4 brandende lantaarns uit. 

Daarbij een boekje waarin ook staat uitgelegd dat 
het licht iedere dag mag worden doorgeven aan 
iemand. In het boekje kan iets geschreven 
worden wat de ontvanger bij dit licht voelt.  
Volgende zondag komen de lantaarns met het 
licht weer terug in de kerk en gaan dan een 
nieuwe route volgen… 
  

Zegen en heenzending 
Wij ontvangen de zegen en be-amen die.  
 

 
Bloemen 
De bloemen gaan naar mevr. 
Vroom die in Nij Mellens is.  
  
Het bloemstuk is gemaakt 
door  Griet Talsma. 
 
 
 

Tentoonstelling 
Daarna wordt de 
tentoonstelling geopend 
van boekjes die de 
kinderen door de jaren 
heen hebben gekregen 
bij de zondagsschool. 

Alie Kalsbeek spreekt ons toe en de kinderen van 
de zondagsschool delen bladwijzers uit.  

 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds Hinne Wagenaar 
Organist:      Klaske Deinum 
Koster:          Jannie Lindeman/Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Coosje Reitsma 
 


