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                         PROTESTANTSKE GEMEENTE 

        Wurdum Fr e.o.  
4e zondag van advent 

Snein, 21 december 2014 – 09.30 oere 
 

Wolkom en tarieding 
Stadichoan rûgelje de 
minsken binnen. 
Underweis hawwe se in 
blik smite kinnen op de 
kryststal, dy’ t sûnt juster 
oprjochte is op it 
tsjerkeplein, mei de ezel 

en in pear skiep. Op de 
finsterbanken yn tsjerke stiet in 
lytse samling kryststallen, 
delset troch ús wurkgroep 
Tentoanstellings. Om healwei 
tsienen mei Alie Bouma in goed 
folle tsjerke wolkom hjitte. As 

iepening sjonge we liet 80, 
de ferzen 1,2 en 7: “O God 
van Jozef, leid ons verder.”   
 
Nei it stil gebed klinkt de 
bemoediging: 
V: onze hulp is in de naam 
van de Heer 
A: die hemel en aarde 

gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: die ons licht is in de 
nacht, Amen. 
Klaaske de Boer stekt 
hjirnei de 4 adventkerzen 
oan. 
 
Hjoed is it de fierde snein 
fan de Advint. We heare oer 

it betrouwen fan  Maria. Hja jout har oer om 
romte te meitsjen foar it Bern fan God. In de 
skikking sjogge wy hoe, út it ferburgene, Gods 
leafde groeit. Wurden by de blomskiking: 

 

 
 
Zie 
kijk 
hoe vanuit geloof 
in de liefde  
de hoop groeit 
in een wereld  
waarin zoveel donker is 
 
Goede God 
sterk in ons het verlangen 
om ons over te geven 
aan uw liefde 
ruimte te maken 
voor de verwachting  
van Uw mensenkind. 

Dit wurdt folge troch liet 439: “Verwacht de komst 
des Heren.” 
 
Schriftlêzing 
Ut de Fryske bibel – 
Lucas1: 26-38 - wurdt it 
ferhaal lêzen fan Maria 
dy’t de berte fan Jezus 
oansein krijt troch de 
ingel Gabriël. 
 
Hjirnei sjonge wy liet 443: “De engel Gabriël komt 
aangesneld.”   
 
Preek 
Er wordt een voorstelling opgeroepen van de 
gevoelens waarmee Maria, een 
eenvoudig plattelandsmeisje in het 
jaar 0, worstelde. Als bezit van haar 
vader was ze uitgehuwelijkt aan een 
man wiens eigendom ze zou 
worden. In die tijd was het streng 
verboden dat een maagdelijk meisje 
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bezoek kreeg van een man, laat staan dat die 
haar huis zou betreden. Het verhaal 
laat zien dat God door alle 
omgangsvormen heen breekt.  
Gods liefde en nabijheid kan ons in 
verlegenheid brengen. We zijn vaak 
geneigd om ons af te sluiten in onze 
eigen onwrikbare opvattingen over 
hoe het hoort, over buitenlanders, 

kerk, politiek. Daarin voelen wij ons thuis. 
Advent betekent, dat er iemand voor ons staat 
die dat allemaal openbreekt.  
Vraag aan ons, willen wij ons laten openbreken, 
willen wij veranderen, willen wij leven en 
groeien in de verwachting van het woord van 
God? 
 
Aansluitend op de preek zingen we van lied 439 
“Verwacht de komst des Heren”, de verzen 3 en 
4. 
 
Blommen  
De blommen geane as groet fan ús gemeente 
nei Lolke en Anneke Laverman, Sjouke van der 
Kooistrjitte.   
 
Collectes 
1e: Syrische vluchtelingen,  
2e: kerkelijk werk. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden komen samen in het Onze Vader, 
dat we met elkaar bidden.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons slotlied is lied 444: “Nu daagt het in het 
oosten.” 

Hierna ontvangen we de zegen. 
 

Meiwurkers 
Foargonger:  ds. A. Wiebenga, Sneek                           
Koster:   Drees Visser 
Oargelist: Klaske Deinum 
Blommen: Lieuwkje van Lune 
Alderlingen:         Alie Bouma , Gjalt Lindeboom, 
Diakens:              Alie Kalsbeek en Tjitske Cnossen. 
AD  


