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Vierde advent
Straks zal Maria moeder worden net als Elisabet.
Nu wordt echt
waar wat eens
beloofd is;
verlossing
ingezet! (naar
Lucas 1: 39-45)
De 4e
adventskaars
wordt
aangestoken
Dienst van de voorbereiding
Intochtslied: Psalm 98: vers 1, 3 en 4 ‘’Zingt een
nieuw lied voor God de Here‘’
Bemoediging en Welkom
Zingen, Lied 117: ‘’Hoe zal ik U ontvangen”
Kyrie gebed: Heer ontferm U.
Gloria
Bijbels citaat
De earste trije ferzen út Eksodus 16 sprekke Sake
Mink wakker oan. Se geane
oer de tocht fan de Israëliten
troch de woestyn en de
fleispotten fan Egypte.
As eartiids by ús thús de
sjúpanne op tafel stie waard
der wolris sein: “De fleispotten
fan Egypte, wat rûkt dat
lekker” Dat wie in positive
opmerking. Yn Eksodus is it dat krekt net. It folk
Israël is út ’e slavernij yn Egypte ferlost en ûnderweis
nei it Beloofde Lân. De wûnders dy’t God dien hat
binne se al lang fergetten en se fiele har yn ’e steek

litten. Egypte like ynienen in Paradys: “Wiene we
dêr mar bleaun, dan hiene we genôch flein en
bôle.”
Us allegearre bekrûpt wolris it gefoel fan “Wêr
dogge wy dit foar, wat hellet it út? Moat it no wer
oars, kin it sa net bliuwe?”
Dan tink ik oan dizze tekst oer de fleispotten fan
Egypte en realisearje my, dat it ferline syn moaie
kanten hie, mar dat we dat net idealisearje
moatte. It Beloofde Lân leit foar ús, wy moatte
dus foarút, yn fertrouwen en dan komt it goed.
Krekt as mei it folk Israël.

Dienst van de schriften

1e Lezing: Micha 5 vers 1 - 6
Zingen, Lied 132: ‘’ Er is een roos ontloken’’
2e Lezing: Lukas 1 vers 39 – 45, het
verhaal over de ontmoeting tussen
Maria en Elisabet: toen Maria
Elizabet begroette, sprong het kind
op in Elizabet’s schoot en werd ze
vervuld met de Heilige Geest.
Hierop zingen we de lofzang van
Maria (Lied 66):
“Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij
den Heer, mijn Zaligmaker noemen, die, in haar
lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.”
Preek:
Maria staat vandaag centraal. Ze is
gepromoveerd tot een heilige vrouw. Zou ze haar
hoofd hebben geschud als ze haar dit gedeelte
uit het Lukas evangelie zouden voorlezen?
Tegen de verwachting heeft ze een kind
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gekregen. Tijdens de
ontmoeting met haar tante
Elisabet zegt deze: ‘’Je bent de
meest gezegende onder alle
vrouwen…’’ Hierna volgt Maria’s
loflied. Er volgt een nieuw
begin, of is dit een vervolg, een
vernieuwing van de belofte? Er
lopen twee verhaallijnen door
de eerste hoofdstukken van
Lukas heen, over Johannes en
over Jezus. Er is verwantschap,
ze kruisen elkaar. In dit verhaal
vindt een echte ontmoeting
plaats. Er wordt iets van God
ervaren. Beide vrouwen dragen
het geheim van het leven onder
hun hart. Beiden erkennen dat
er een hogere macht in het spel
is. Ontmoeten is iets bijzonders als elk ervoor
openstaat. Advent is: God bij ons binnen laten. De
ontmoeting met Maria brengt Elizabet dicht bij
zichzelf. Het kind springt op in haar. De Geest wordt
genoemd. Schepper van nieuw leven. Waar halen ze
het vandaan? Noem het spiritueel, een diepere
innerlijke laag. Geloven is openstaan, is creativiteit.
Leven is nieuwe schepping. Sluiten we ons af voor
het nieuwe, dan wordt de (spirituele) weg afgesloten.
God is daar waar je hem binnen laat, waar je hem
wilt ontmoeten. Waar levens elkaar kruisen ontstaat
er een nieuw begin. Amen.
Stilte, orgelspel
Zingen, Lied 124: ‘’Nu daagt het in het oosten’’.

Dienst van het delen
Medelingen
De bloemen gingen naar. Alie Bouma,
1e Collecte: diaconie
2e Collecte: kerkelijk werk
Dankgebed.
Voorbeden. Stil
gebed. En we
sluiten dit af met het
gezamenlijke “Onze
Vader”.
Zingen, Lied 118:
‘’Op U mijn heiland
blijf ik hopen’’

Na de dienst gingen de
kinderen oefenen voor
het kinderkerstfeest en
buiten in de kersstal
werd geduldig gewacht..
Medewerkers
Voorganger:
Organist:
Koster:
Ouderlingen:
Diakenen:
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