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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
  Zondag, 19 december 2010 

 
4e Advent  
De dienst is mede voorbereid door de 
zondagsschool en het Praethuys. De kerk is 
goed gevuld, de kinderen van de 
zondagsschool zitten met de leiding vooraan op 
de bankjes uit de kapel. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons welkom. Ons 
openingslied is “God wanneer?” (melodie: 

midden in de 
winternacht): 
Wat al eeuwen is 
verteld, waarvan 
wij ook dromen,, 
wat door velen is 
voorspeld, gaat dat 

nog eens komen? 
 
Ds. Buitink en Rixt Vellinga 
spreken samen de bemoediging 
en het drempelgebed uit. Daarna 
steekt Rixt de vier adventskaarsen 
aan en zegt: 
“Fjirde kears, do joust no ek 
ljocht foar elkenien. 

En wat God ús tasein 
hie 
hat er hjoed ek dien. 
 

Micha 

Evenals in de vorige 
adventsvieringen 
verschijnt Micha ten 
tonele. Hij heeft zich 

gestoken aan de doorn van een roos en dat 
doet pijn. In samenspraak met de leiding van de 
zondagsschool vertelt hij dat mensen andere 
mensen soms ook steken, pijn doen door 
steken onder water. Er is echter Eén die een  
 

 
ander nooit pijn zal 
doen en dat is Jezus. 
Even later gaat Micha 
de kinderen van de 
zondagsschool voor 
naar de Fikarij. 
 

 
 
 
 

Dienst van het Woord 
De lezingen zijn uit Micha 
7: 1-7, 18-20 en Lucas 1: 
26-38. Aansluitend wordt 
Gez. 132 gezongen: “Er is 
een roos ontloken uit barre wintergrond”.  
 
Preek  
Het verhaal uit Lucas klinkt zo vertrouwd en is bij 
nadere beschouwing tegelijk ook weer 
verrassend, het verhaal van de engel Gabriël die 
Maria de maagdelijke geboorte van een zoon 
aankondigt, die ze Jezus moet noemen. Niemand 
is erbij geweest. Vaak hebben we er zelf wel een 
beeld bij. Door de eeuwen heeft dit verhaal 
schilders geïnspireerd tot het maken van 
prachtige voorstellingen. Toch roept het verhaal 
ook vragen op, hoe zit het bijvoorbeeld met die 
maagdelijke geboorte? Het is een merkwaardig 
gesprek dat Maria voert met de engel. Terwijl de 
laatste spreekt van de geboorte van een kind die 
Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd, 
is de eerste vraag van Maria, hoe dat kan omdat 
ze nog nooit gemeenschap met een man heeft 
gehad. Een logische vraag, die niet zo 
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gemakkelijk is te beantwoorden. Deze 
gebeurtenis betekent niet dat het een geboorte 
is geweest zonder mannelijk zaad. Het gaat 
Lucas om het grote wonder dat God de gestalte 
aanneemt van een mens. Daarin ligt het grote 
en diepe geheim van het Kerstfeest: “God wordt 
mens.” Daarbij valt de wijze waarop het is 
gebeurd, in het niet, daar gaat het niet om. Bij 
Lucas zijn het vrouwen die de goddelijke 
boodschap zichtbaar hebben gemaakt, de 
mannen staan aan de zijlijn. 
 

Orgelspel 
Na de verkondiging is er een moment van stilte 
gevolgd door orgelmuziek. Vervolgens zingen 
we van Gez. 451: “Alle roem is uitgesloten.” 

 

Dienst van het 
Delen 
1e collecte: zending,  
2e collecte: kerk. 

 
 

Bloemen  
De bloemen gaat als 
groet van onze gemeente 
naar Menno, Lesley en 
Alex Turkstra aan de 
Weidumerdyk.  
 
Het bloemstuk is 

gemaakt door Lieuwkje van Lune. 
 

Beam fan ferhalen 

It Praethuys fertelt nochris koart 
de bedoeling fan de Beam fan 
ferhalen. Nei ôfrin fan de tsjinst 
kin elkenien der wat ynhingje 
dêr’t hy of sy beskate 
oantinkens oan hat, bygelyks in 
stjer, ingel of kears. Op dy wize 
wurdt it in beam mei ferhalen. 
Ferline wike hawwe in soad 
minsken al wat ophongen. Yn 

de Krystnachttsjinst wurde in pear fan de 
ferhalen ûnderdiel fan de tsjinst.  
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gebeden wordt voor herstel van Johannes 
Koornstra, die afgelopen week is geopereerd aan 
zijn rug. Na het dankgebed en de voorbeden 
bidden we gezamenlijk het Onze Vader. 
 

Heenzending  en Zegen 
We worden heengezonden en krijgen de Zegen 
mee.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. F. Buitink, Franeker 
Kind van de zondag: Rixt Vellinga 
Zondagsschool:  Corry Brouwer, Klazina 
     de Hoop 
Micha:   Jan Reitsma 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
2e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen: Gjalt Lindeboom en 

Jannie Lindeman  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 


