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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

     Wirdum Fr e.o. 

Zondag 28 november 2021 

1e Adventszondag 
Viering Maaltijd van de Heer 

 

Welkom  
Op deze Eerste Adventszondag 
worden de aanwezige 
gemeenteleden en gasten van 
harte welkom geheten door de 
ouderling van dienst, Corry 
Brouwer. Ook velen die thuis, 
via streams, met ons verbonden 
zijn worden gegroet. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Wij zingen het intochtslied, 
Psalm 25: 1 en 10: `Heer, ik hef 

mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn 
zaak` 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na bemoediging en drempelgebed steekt 
Alie Kalsbeek 

de eerste 
advents-
kaars aan.  

  

 
 
 

Het `Lied van het licht` wordt hierbij 

gezongen, Lied 441: 1: `Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? U, ieders 
hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!`   

 
De Advents- en Kerstcampagne 
van Kerk in Actie wordt 
gepresenteerd. Wij luisteren en 

kijken naar het verhaal van 
Ibrahim: 
https://youtu.be/7L7mqZ3TlWw 
 
Hierna volgt het luisterlied `Geef 
Licht` van Stef Bos Geef Licht - Stef 
Bos - Bing video 
 
Er staat een prachtige Advents-
bloemschikking en een uitleg bij 
het liturgische bloemschikwerk 

https://youtu.be/7L7mqZ3TlWw
https://www.bing.com/videos/search?q=geef+licht+stef+bos&qpvt=geef+licht+stef+bos&view=detail&mid=144575F32ECCEC245BEA144575F32ECCEC245BEA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgeef%2Blicht%2Bstef%2Bbos%26qpvt%3Dgeef%2Blicht%2Bstef%2Bbos%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=geef+licht+stef+bos&qpvt=geef+licht+stef+bos&view=detail&mid=144575F32ECCEC245BEA144575F32ECCEC245BEA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgeef%2Blicht%2Bstef%2Bbos%26qpvt%3Dgeef%2Blicht%2Bstef%2Bbos%26FORM%3DVDRE
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wordt 
gegeven.  
 
Wij zingen 

het Kyrië, 

lied 463: 1 en 
3: `Licht in  
 
onze ogen, 

redder uit de nacht, geldt uw  
mededogen nog wie U verwacht?` 
 

Dienst van de schriften 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 1: 5-25 
– NBV21 
 
Wij zingen 
Lied 464: 
2 en 8: 
`Soms 
staat de 
hemel op een kier: een bode van de Heer komt 
hier, verrast ons met een blij bericht, en zet de 
aarde in het licht!` 
 

Preek 

Advent, tijd van bezinning, uitzien, verlangen, 
verwachting, belofte, aankondiging van goed 
nieuws. Ad-vent betekent in het Latijn `de 
komende`. Die naar ons toekomt en daarmee 
onze toe-komst is. Het visioen van toekomst 
wordt in deze dagen makkelijk naar de 
achtergrond gedrongen met woorden, niet over 
Licht maar over code zwart. Woorden van 
complottaal en gedrag van mensen wat tot 
uiting komt in geweld. Het Bijbelverhaal roept 
ons op tot een Licht dat zich niet laat vangen 
door deze wereld. Het verhaal van vandaag 
staat volstrekt in het Licht van een hemelse 

persconferentie. Dat Licht valt op 
Zacharias en Elisabet. Zij staan 
beide in een lange traditie van 
priesters. Elisabet betekent `God 
heeft gezworen`. Die naam 
verwijst naar Gods eed aan 
Abraham. Zacharias betekent `de 
Eeuwige gedenkt`. Beide namen 
vol belofte en licht. Zij laten zich 

beide de weg wijzen door het woord, als licht op 
hun pad. Ze hadden geen kinderen; in die tijd 

voelde het als een schande. Elk kind in Israël 
bracht de komst van de Messias dichterbij. Wij 
verhuizen even van de biologie naar de 
theologie. Naar het zwanger zijn van Gods 
belofte, uit de hoop op het licht, uit geloof. 
Zacharias en Elisabet hadden in hun ouderdom 
niets meer te verwachten. Zacharias was 
helemaal niet voorbereid op een ervaring van het 
heilige in de tijd. Hij hoeft zelf niet het licht te 
zien; het Licht komt op hem toe. Van Godswege. 
God gaat zijn ongekende gang in het leven van 
mensen, toen en nu. Ook voor Zacharias en 
Elisabet is er toekomst: `Je zult een zoon baren 
en je moet hem Johannes noemen`. Jouw ogen 
zullen weer oplichten als je naar dit nieuwe leven 
kijkt. Elisabet hoort dat Gods ogen op haar rusten 
en ook op de stomgeslagen mond van Zacharias. 
Hij hoort je zelfs als je alleen maar kunt zwijgen. 
Zacharias heeft een hemelse persconferentie 
meegemaakt, vol van verlichting. Elisabet wordt 
zwanger en voelt zich opgetild, gedragen, gezien. 
Als een kind dat met nieuwe ogen kan kijken. 
Ogen van hoop, verwachting en toekomst. Dat 
blijft uitzien naar het licht van de Eeuwige. Dat 
blijft bidden: `Mijn leven til ik naar U omhoog, op 
U vertrouw ik`. Amen. 

 
Stilte  
 
Orgelspel 
 

Dienst van gebeden en gaven 

De ouderling van dienst 

deelt mee dat de 

gemeenteavond van 1 

december a.s. niet door kan 

gaan door de opnieuw 

aangescherpte 

coronamaatregelen. De 

bloemen gaan als groet van 

onze gemeente naar Hinne 

en Tjitske Visser. Er is een mededeling over de 

voedselbank en de 1ste collecte wordt toegelicht: 

KiA – Werelddiaconaat – Moldavië.  

  

Wij bidden onze gebeden  
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Nodiging 

V: Wij worden 

genodigd aan tafel te 

gaan,  

A: Te vieren met brood 

en met wijn   

V: Het feest, zoals 

Jezus het ook heeft 

gedaan.  

A: Wij willen zijn 

leerlingen zijn.  

Het tafelgebed wordt uitgesproken: 

`Veelbelovend is uw Woord` 
 

Brood en wijn wordt gedeeld 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wij zingen het slotlied: Lied 444: 1,2,3 en 4: 

`Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt 
overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig 
heersen zal` 

 
Zending en zegen 
Gezongen zending:  
Wek mijn zachtheid weer | 
Petrus 
(protestantsekerk.nl) 

 
Wij beantwoorden de 
zegen door een 3x 
gezongen `Amen` 
 
Bij de uitgang kunnen wij 
onze bijdrage leveren 
voor de collecten in de daarvoor bestemde 
schalen. De 1e  collecte is voor KIA – 
Werelddiaconaat - Moldavië en de 2e  voor het 
onderhoud van de gebouwen. 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Hannah Reitsma 
  Nieske Span 

Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Gina Turkstra 
M.m.v.:  Commissie Liturgisch Bloemschikken 
Verslag: CBB Foto: ROB 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wek-mijn-zachtheid-weer-lied-925-carmen-stoetzer-melissant-toelichting/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=211113
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wek-mijn-zachtheid-weer-lied-925-carmen-stoetzer-melissant-toelichting/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=211113
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wek-mijn-zachtheid-weer-lied-925-carmen-stoetzer-melissant-toelichting/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=211113

