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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 22 december 2019 
4e adventszondag 

 
Op deze 4e 
adventszondag, 
genaamd rorate, 
steekt de ouderling 
van dienst 
allereerst de 

adventskaarsen aan. Hierna heet zij iedereen 

van harte welkom 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen het intochtslied, Lied 19: 1 en 2: 

`De hemel roemt de Heer, het firmament geeft 
eer` 

 

Groet en bemoediging 
 
Wij bidden een stil 
gebed 

 

De predikant spreekt een kyriëgebed uit. 

Hierna zingen wij een lied ter 

verootmoediging, 

Lied 442: `Op U, mijn 
Heiland, blijf ik hopen` 
 
Er volgt een uitleg 
over de boodschap 
van de profeet Micha. 
`U blijft niet woedend  

 
op wie er van uw volk nog over 
zijn; liever toont u hun trouw`, 
Micha 7: 18 
 
De liturgische bloemschikking 
wordt woordelijk  
verbeeld en met de bijbeltekst in 
verbinding gebracht: `Gods 
belofte van zegen en genade` 

 
Dienst van de schriften 
 
Wij bidden het gebed van de 
zondag. 

  
De evangelielezing 
bij deze zondag: 
Matteüs 1: 18 - 25 
 
Wy sjonge Lied 
259: `Stjoer ús in 
ingel yn `e nacht as 

alles ús in riedsel is, ûntnim de twivel  
allemacht en wês ús krêft by tsjusternis` 
 

Preek 
Wij leven in een tijd waarin nieuws alleen 
betrouwbaar wordt bevonden als het kan worden 
geverifieerd, bewezen. Er zijn vormen van 
betrouwbaarheid die niet kunnen worden 
bewezen. Intuïtief voel je b.v. aan wanneer 
iemand echt om je geeft, ook al zie je dat niet. 
Dan is er gelukkig nog het geloof in de waarheid. 
Matteüs haalt een tekst uit Jesaja aan om deze 
waarheid kracht bij te zetten. Hij toont aan dat de 
hele geschiedenis omtrent Jezus` geboorte 
cirkelt om een goddelijk geheim, om iets dat 
afkomstig is van God, van `de andere kant`. In 
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Jezus hebben wij met God te doen en meer 
nog met een mysterie van een andere orde. Dit 
toont zich in het woord `liefde`. Een 
barmhartige toewending naar ons mensen. De 
engel verkondigt dat Maria een Redder ter 
wereld zal brengen, een Verlosser. Dit geheim 

heeft met God van doen 
en Matteüs komt daarom 
tóch met bewijzen. Hij 
gaat helemaal terug naar 
het begin, naar de 
schepping van hemel en 
aarde: Genesis = 
wording. De geboorte 

van jezus is een scheppingsdaad van God: 
verwekt door de Heilige Geest. De Geest van 
God zweefde over de wateren en er ontstond 
licht en leven. Dezelfde Geest overschaduwde 
Maria en zo is de wording van Jezus ook een 
teken van licht in deze donkere wereld. Gods 
heilswerk begint opnieuw. Het gebeuren 
rondom Jezus blijft een mysterie maar naast de 
waarheid van de feiten blijft er de waarheid van 
de intuïtie. Dankzij onze intuïtie en het daaruit 
voortspruitende geloof blijft er plaats voor de 
hoop. Die, ondanks elke vorm van tegenslag 
blijft, tot aan de voleinding van de wereld. 

Amen. 

 
Stilte 
 
Orgelspel 
 Wij zingen Lied 466: 1, 3 en 7: `O 

wijsheid, daal als vruchtbare taal! Het zaad 
verdort, de oogst wordt schraal, op aarde plant 
het kwaad zich voort, de waanzin voert het 
hoogste woord. O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël!` 
  

Dienst van de Gebeden en Gaven 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze gemeente 
naar Jannie 
Lindeman 
 
Collecte: 1. Diaconie  
2. Kerkelijk werk 

 

Gedenking 

Op 14 december is gemeentelid en 
kerkrentmeester Johannes Koornstra overleden. 
Wij gedenken hem in stilte. Het gedicht van 

Hanna Lam `De minsken 
fan foarby` wordt 
gelezen. Onder het 
zingen van Lied 90: 1 en 
8 (yn it frysk) wordt door 
de diaken een lichtje 
aangestoken en geplaatst 
bij het gedenkpaneel 

waar zijn naam is bijgeschreven.   

Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte 
 
Als afsluiting van de 
gebeden bidden wij 
gezamenlijk het 
`Onze Vader` 
 
Als slotlied zingen wij 
Lied 440: `Ga, stillen in den lande, uw koning 
tegemoet` 
 

Zending en zegen 
De zegen 
beantwoorden wij door 
een gezongen `Amen`. 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. J. Bolt, Drachten                                                      
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen:  Jannie Lindeman 
    Wiebren Jongbloed 

Koster:   Hendrik Hiemstra 
Beamer:   Dick Sterrenburg 
Commissie Liturgisch Bloemschikken: 
    Bep Minnema 
Verslag: CBB Foto: ROB. 


