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                        PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                  Wirdum e.o. 23 dec. 2018 

                                 De 4
e
 zondag van advent 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
 

Het is vandaag de vierde Adventszondag. 
Zo komen we steeds dichter bij het Kerstfeest, 
waar we gedenken dat Jezus als kleine baby 

voor ons naar deze 
wereld kwam. 
We worden welkom 
geheten door 
ouderling van dienst, 
Corrie Brouwer, en 
met elkaar zingen 
we lied 19 : 1 en 5:   

“De hemel roemt de 
Heer, het firmament 
geeft eer 
Hem, die ’t heelal 
volbracht”   
Na de bemoediging 
en groet volgt een 
stil gebed, waarna 

da. Slik het 
drempelgebed bidt.  
Corrie Brouwer steekt nu 
de vierde Adventskaars 
aan en leest het 
volgende gedicht voor: 

 
Licht, de 
duisternis in 
gedragen, 
Verdrijft niet 
alle duisternis, 
Maar 
vermindert wel haar macht. 
 
Liefde, de duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle haat, 

Maar tast wel haar tanden aan. 
 
Hoop, de duisternis in gedragen, verdrijft niet alle 
wanhoop, 
Maar ontmantelt haar wel. 
 
Vrede, de duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle oorlog, 
Maar zet wel een andere toon. 
 
Troost, de duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle verdriet, 
Maar verlicht het wel. 
 
Verbondenheid, de duisternis ingedragen, 
verdrijft niet alle eenzaamheid, 
Maar verlicht haar wel” 
 
We zingen lied 444 : 1,2 en 5: 
“Nu daagt het in het oosten, 
Het licht schijnt overal” 
 
Na de uitleg bij het liturgisch bloemstuk zingen 
we lied 445 : 1 en 3: 
“De nacht is haast ten einde, 
De morgen niet meer ver” 
 
Na het gebed zingen we als Kyriëlied, lied 463 : 
1,3 en 6 : 
“Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 
Geldt uw mededogen, 
Nog wie U verwacht” 
 
Dienst van het woord 
Voordat  de lezingen beginnen wordt er een 
gebed uitgesproken bij de opening van het 
Woord. 
 
De 1e lezing is uit Micha, hoofdstuk 5 : 1-4a. Dit 
wordt in het fries gelezen. 
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“Bethlehem krijgt de 
belofte dat er uit hem 
iemand zal komen 
die over Israël zal 
heersen” 
We zingen nu lied 498: 1 en 4: 
“ Bethlehem, o uitverkoren,   
Stad in ’t veld van Efratha” 
De 2e lezing is uit Lucas 1: 39-45: 
“Maria gaat in grote haast naar het bergland, 
naar Elisabeth” 
Ook deze schriftlezing is in het fries. 
We beantwoorden dit met het zingen van lied 
157a : 1,2 en 3. De lofzang van Maria. 
 
“Mijn ziel maakt groot de Heer, 
Mijn geest verheugt zich zeer” 
 
Preek 
Het thema van deze Advent is : Geef licht. 
Een zwangere vrouw kan soms stralen. Ze is 
verwachtingsvol en vol hoop voor een nieuw 
mensenkind. 
Het kind dat Maria verwachtte was een 
bijzonder, speciaal mens. 
In die tijd was er in Israël een sterk verlangen 
naar een bevrijder van de Romeinen. 
Maar zo’n bevrijder was Jezus niet. Hij wil de 
mens bevrijden van zijn angsten en vrede 
geven. Micha zei dat er een redder in 

Bethlehem zal worden 
geboren. 
Het wordt tegenwoordig 
zo romantisch 
weergegeven, maar dat 
is niet de werkelijkheid. 
Dat klinkt ook door in 
Maria’s lofzang. Het is 

het harde leven.   
Maarten Luther zei dat de kribbe en het kruis 
van hetzelfde hout zijn gemaakt. Bij het Leven 
kwam het Lijden al in zicht. 
Aanzien is belangrijk. Wie macht heeft laat dat 
graag zien. David kwam uit het kleine 
Bethlehem, maar ging naar Jeruzalem. Daar 
was de macht en het aanzien. 
Maar Maria zingt daar dwars doorheen. Ze 
zingt van een ommekeer die God zou 
bewerken. Dit is geen romantiek maar een 
belofte van God. We mogen bij Jezus komen 

zoals we zijn. Er staat dan geen 
zevengangenmenu voor ons klaar, zoals nu bij 
velen in de kerstdagen, maar een stukje brood en 
een slok wijn.  
De realiteit van angst speelt altijd een rol in 
Bethlehem. Ook nu nog. Er is een grote muur 
gebouwd om de Joden en Palestijnen te 
scheiden. Maar God begint daar, bij de gewone 
mensen. Het kleine wordt uitgekozen boven het 
grote, het machtige. 
Jezus draagt voor ons de last van het leven, Hij 
wil overal komen, ook bij ons. Hij roept ons op 
om Hem te verwachten en Zijn licht door te 
geven aan mensen die het nodig hebben. 
Amen. 
 
Na de stilte en orgelspel zingen we lied 464 : 
2,4,5 en 6: 
“Soms staat de hemel op een kier: 
Een bode van de Heer komt hier” 
 
Dienst van het delen 
De kaars en amaryllisbol gaan deze zondag als 
groet van de gemeente naar Klaas Krol. 
De 1e collecte is voor de diaconie 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 
Dankgebed-voorbeden- en stil gebed 
Er is deze morgen voorbede gevraagd voor 
mevr. G. Talsma- Prins, die in het ziekenhuis ligt. 
We sluiten de gebeden af met stil gebed en het 
gezamenlijk  bidden van het Onze Vader. 
 
We zingen als slot lied 441: 1 en 7: 
“Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste 
groet” 
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Heenzending en zegen 
We worden heengezonden met de zegen van de 
Heer en beantwoorden dit met het drie keer 
gezongen Amen. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Slik uit Balk 
Ouderling:  Corrie Brouwer 
Diakenen:  Nieske Span, Jannie Lindeman 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Beamer:  Dick Sterrenburg 
De dienst is mee voorbereid door de commissie 
liturgisch bloemschikken. 
Tekst: HM.  Foto:  MH. 


