
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

05 december 2010  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
2e advent 

Zondag  05 december 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

Welkom door de 
ouderling van dienst. 
We zingen SOW 204: 
Wat al eeuwen is 
verteld. 
Het kind van de 
zondag steekt de 2e 

advents 
kaars aan 
en spreekt 
vervolgens 
het gedicht 

uit wat 
hier bij 
hoort.  
Dan komt Micha binnen, hij ziet iets prachtigs. 
Hij vraagt de gemeente om de ogen te sluiten, 

want dan 
zien zij het 
ook. Hij ziet 
zich zitten 
onder de 
vijgeboom 
en droomt 
van de 
vrede. Hij 
snoept van 
de wijnrank. 
Zien wij dat 
ook?  
Hierna zingt 
Geartsje van  

 

 
der Meer het lied met ons 
van het dichtertje van 
Moresjet.  
 

Dienst van de 
schriften 
1e lezing: Micha 4: 1-7 
Het kwartet zingt het 1e 
en 2e couplet van: 
ín sted van frede sykje 
wy’                                                                                                                                          
2e lezing: Matheus: 3: 1-12 
 
Preek: Micha spreekt over het einde van de 
oorlog, er is vrede en gerechtigheid.  
In het Leerhus werd gezegd dat dit een mooie 
tekst is. In de tekst wordt genoemd dat zwaarden 
worden omgesmeed tot ploegijzers. 
In de tuin, bij het gebouw van de Verenigde 
Naties staat een beeld die deze tekst uitbeeld. 
Het symboliseert dat alle naties samen gaan en 
geen oorlog zouden moeten hebben.  
Ds. Wagenaar noemt dit ‘het zwitser leven 
gevoel’ , het is bijna onvoorstelbaar, geen oorlog. 
In Jesaja 2 komen we deze tekst ook tegen. Hij 
profeteerde eerder dan Micha. 
Als we de fryske vertaling erbij pakken lezen we 
dat deze tekst woord en weerwoord is van Micha 
en zijn tegenstanders. De tekst is door de 
tegenstanders gezegd. Zij zeggen: God heeft 
toch een verbond met ons? Ze citeren  
Jesaja: hij sprak toch deze prachtige woorden? 
Dus wat wil Micha nu eigenlijk? 
Zo merken we dat Bijbelteksten kwetsbaar zijn. 
We gebruiken teksten als het ons mooi uitkomt. 
Om het eigen onrecht te verhullen. 
Het is toch vreemd om te horen dat het beeld  in 
de tuin van de VN, geschonken is in 1948 door 
de Sovjet Unie. Terwijl in die tijd Stalin z’n eigen 
inwoners onderdrukte en ombracht! 
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Is het beeld van de VN nu minder mooi? 
Het blijft een geweldig visioen, uitkijken naar 
het licht in de duisternis. Een kwetsbaar kind 
die ons bevrijd van het geweld, Hij toont ons 
vrede. 
Het is een ideaal om voor te leven, Hem 
verwachten we. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  .Diaconie 
2e Collecte:  Kerk 
De diaconie brengt de actie ‘kerstpakketten’ 
onder de aandacht. Na de dienst kan iedereen 
een lege doos meenemen en deze gevuld weer 
inleveren. 
Sietske Visser brengt de Art-bags voor het 
AIDS fonds onder de aandacht. Ze zijn nog 
steeds te koop voor € 5,-. 
Het Praethyus vertelt alvast wat de bedoeling is 
bij het kerstboom project: ‘in beam fan ferhalen’ 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt dankgebed uitgesproken voor Abe en 
Koosje, zij waren deze week 40 jaar getrouwd. 
Er wordt voorbede gedaan voor Ben Nauta, 
voor Adrie Vroom, zij is deze week gevallen en 
heeft een dagje in het ziekenhuis gelegen. Voor 
Meint Hoekema, hij is deze week weer thuis 
gekomen uit het ziekenhuis en voor Trudi Vink, 
ook zij heeft in het ziekenhuis gelegen. 
  
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: Meint 
Hoekema, Sj.vd 
Kooistrjitte.  
  
 
 
 

 
Het bloemstuk was gemaakt door: Neeltje 
Hellinga 
 

Heenzending en Zegen 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:          Ds.Hinne Wagenaar.  
Kind van de zondag: Eelse Durk de Jong. 
Micha:                      Meindert Reitsma 
Kwartet:  Teake Posthuma, Sake Mink, Linda 
               Jongbloed, Geartsje van der Meer. 
Organist:          Klaske Deinum 
Koster:           Jannie Lindeman, Johannes  
                                 Koornstra 
Ouderling van dienst: Dick Wijbenga 
2e ouderling:           Martje Meijers. .  
Diakenen:                  Gjalt Lindeboom, Hinke 
                                  Meindersma 
 


