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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
4e Advent 

Zondag  21 december 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 

De dienst wordt 
begonnen met de 
kinderen en leiding van 
de zondagsschool.  
 
Samen met het ‘kind van 
de zondag’ Eva Bode, 
begint dominee Veltman 
de dienst.  
De 4e adventskaars 

wordt aangestoken.  
 
Achter het ‘Kleed van 
verwachting’ staat een 
enorme kerstboom. 
‘Verteld wordt’ dat deze 
boom speciaal gekweekt 
is door Jikke Wijmenga 
voor deze kerst…. 
 

Op deze 4e advent wordt 
verteld over wat er gebeurde 
met Maria. En dan stapt 
Maria de kerk binnen. Ze is 
aan het werk in haar huis. Ze 
veegt de vloer als er een licht 
in de kamer komt. Dan staat 
de 
engel 

Gabriël in haar kamer. 
Die vertelt dat zij de 
meest gezegende 
onder de vrouwen is. 
Ze zal een kind krijgen. 
Maria is verbijsterd 
maar vertelt ook dat ze  

 
de engel gelooft.  
Verbaasd en blij loopt ze 
onze kerk uit, op weg 
naar tante Elizabeth…. 
Ademloos wordt het 
allemaal door ons 
gevolgd. 
 

Daarna helpt 
Eva om op het 
themadoek met 
de donkere stad 
weer een raam 
te openen. 
Daarin staat 
Maria.  
De donkere stad 

wordt lichter….  
 

Dienst van de schriften 
1e lezing is uit Micha 5, 1-5. Daarin wordt al 
voorspeld dat er iemand voort zal komen. Een 
bevrijder… 
2e lezing is uit Lucas 1, 26-59. De predikant 
vertelt dat dit het verhaal is dat net al werd 
gespeeld maar dat hij nog iets verder leest. Maria 
komt bij tante Elizabeth en als ze die ziet springt 
het kind waarvan haar tante in verwachting is, op. 
Dan volgt de lofzang van Maria.  
 
Preek:  De dominee vertelt over de twee delen 
die deze mooie geschiedenis heeft.  
Het 1e deel gaat over de engel Gabriël die bij 
Maria komt. Maria is daar een eenvoudig meisje.  
In het 2e deel komt ze bij haar tante Elizabeth. En 
daar is het een zelfbewuste vrouw die 
revolutionaire taal uitslaat in haar loflied.  
 
In de Katholieke kerk wordt Maria op een 
voetstuk gezet. Ze heeft daar wel 1000 titels en 
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er wordt tot haar gebeden. In de Protestantse 
kerk is er weinig aandacht voor Maria. Na de 
reformatie met zijn beeldenstorm is Maria klein 
gebleven. Wij hebben meer wat met Mozes, 
David etc. 
Maria was een eenvoudige vrouw maar wel de 
meest gezegende onder de vrouwen. Zij was 
het die Jezus opvoedde in de Joodse traditie.  
 
Nadat ze het bericht van de engel had gehoord 
ging ze in haast naar het bergland, naar 
Elizabeth. Waarom? Was ze in verwarring. 
Zocht ze wellicht steun bij haar tante.  
Als ze daar is, is het meer de passieve Maria 
die doet wat haar gezegd wordt. Ze is een 
krachtige vrouw. Haar lied was meer dan een 
lofzang, het was een protestlied. Een schreeuw 
van ongewild verlangen. Alsof de machtigen al 
van de troon zijn gestoten.  
En we mogen haar prijzen omdat ze de weg 
open legde voor haar zoon. 
 
Voor toen en nu geldt dat er nog steeds armen 
en rijken zijn. Nog steeds wordt er ‘gegraaid’.  
Bij Maria wordt het ongeduldig verlangen 
gevoed door het kind in haar buik. Ze gelooft in 
wat haar gezegd is.  
Wat leeft er veel weerstand en egoïsme bij ons 
zelf. In Zijn Rijk heeft dat geen toekomst.  
 
De geboorte van Jezus is geen zoetsappig 
verhaal. In Zijn passie voor de wereld en de 
mensen voert hij de strijd op zijn niveau.  
Daarom is het lied van Maria vol vuur en 
passie.  
Daarom is aandacht voor Maria in onze kerk 
goed. Niet om haar op een voetstuk te zetten, 
niet om haar 1000 titels te geven. Maar zing 
haar lied maar mee! 
Amen.  
 

Kleed van verwachting 
Leden van het 
Praethuys leggen nog 
één keer uit dat op het 
kleed van verwachting 
wensen staan van 
kerkgangers van wat 
ze dit jaar verwachten 
van kerst. Nog één 

keer krijgen we 
de gelegenheid 
om dat op te 
schrijven. Ook nu 
schrijven mensen 
hun 
maatschappelijke 
verwachting op…  
Een prachtig 
doek… en de 1e 
Kerstdag zal 
bekend worden 
gemaakt wat er 
met het doek 
gaat gebeuren.  
 

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

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De predikant gaat voor in dankgebed.  
Er wordt gedankt voor Hotse en Aagje Bos die 
morgen 30 jaar zijn getrouwd.  
De voorbede is voor de fam. Troelstra uit 
Workum. Twee van hun kinderen, Julia en Lisa 
kwamen om bij de 
brand in hun woning.  
We sluiten af met het 
“Onze Vader”.  
  
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar de fam Wijmenga 
in de Tjitse de 
Boerstrjitte.  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Lies de 
Jong. 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Veltman (Aldtsjerk) 
Organist:   Klaske Deinum 
Kosters:  Wiebe Brouwer en 

Jannie Lindeman. 
Ouderling van dienst:  Jannie Veenstra 
Diakenen:  Hinke Meindersma en  
   Bea Koornstra 
Medewerkers:  Leden van het Praethuys  


