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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                                   Wirdum Fr e.o. 
                                     3e adventszondag 

                                Zondag 12 december 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

Zoals steeds tijdens de 
advent beginnen we met lied 
204 uit de SOW bundel.  
Samen met het kind van de 
zondag: Miranda Tawafra 

doet ds. Wagenaar in 
samenspraak met de 
gemeente het gebed 
voor bemoediging en 
het drempelgebed. 

Daarna 
steekt 
Miranda 
de derde adventskaars aan.  
 
Onze vriend Micha komt meestal 
rond deze tijd de dienst binnen. 

Ja, daar is hij weer. Hij is een beetje boos. Hij 
vindt sommige mensen zo stom! Mensen die 
denken vriendschap te kunnen kopen of die 
denken dat ze door te slijmen in de gunst 
kunnen komen. Maar bij vriendschappen gaat 
het toch niet om dingen maar om liefde… 

 
Miranda moet 
zoeken om een 
voorwerp in de 
kerk dat hiermee 
te maken heeft. 
De andere 
kinderen helpen 
haar een beetje 
door ‘Koud’ en 

‘Warm’ te roepen. Dan vindt ze een wegwijzer 
met daarop twee teksten: ‘Van God weg’ en 
‘Naar God’. 
 
Hierna zingt Geartsje het Micha-liedje dat ook 
iedere zondag weer terugkomt. Ze heeft deze  

 
ochtend een kriebel in de keel. Gelukkig helpen 
de kinderen en grotere mensen haar. Daar was 
ze heel blij mee. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing uit Micha 6. 
Waarna het adventslied volgt. 
2e lezing Mattheüs. De gehele stamboom van 
Jezus waarna een korte uitleg van Ds. Wagenaar 
volgt. De lijst bestaat nl. uit 3 x 14 namen. Er zijn 
5 afwijkingen in de stamboom dan neemt de 
vrouwelijke lijn het over en die vrouwen zijn allen 
buitenlandse vrouwen. Dan  
komt Jozef en dan volgt Jezus die niet zijn echte 
zoon is.  
 
We 
zingen 
hierna 
gezang 
132. 
 
Preek:  
Ds. Wagenaar: Micha 6 handelt over een 
rechtsgeding. De eerdere hoofdstukken gingen 
over hoe Micha tekeerging tegen het volk maar 
nu is God de aanklager en vraagt: ‘Wat heb ik 
verkeerd gedaan dat jullie nu zo afgedwaald zijn. 
Zijn jullie vergeten al die keren dat ik jullie hielp? 
Het lijkt op een ouder/kind relatie waarbij de 
ouder uitroept: ‘Waar heb ik dit aan verdiend?’ 
Micha’s tegenstanders antwoorden dan steeds 
spottend: ‘Hoe moeten we God liefhebben?’ 
Moeten we meer offeren, moeten we vaker naar 
de tempel enz. Ze duiden op de rituelen. Net als 
wij momenteel zouden kunnen redeneren: 
‘Moeten we dan vaker naar de kerk? Of meer in 
collectezak doen? 
Amos, een profeet die er eerder was dan Micha 
zei al: God vraagt niet meer dan een aantal 
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basisdingen van je: Doe recht, wees trouw en 
ga nederig je weg. Waarbij met nederig bedoeld 
wordt bedachtzaam en zonder eigenwaan. 
In de waan van alledag verliezen we deze weg 
van Uittocht (door recht te doen), doortocht 
(door trouw te zijn) en intocht (nederig het 
beloofde land binnen te treden), uit het oog. 
Pas wanneer er iets heftigs gebeurd worden we 
hieraan herinnerd en weten weer hoe we 
zouden moeten leven. 
 
We zingen hierna psalm 131. 
 

 

Dienst van het Delen 
De bloemen 
gingen naar: Durk 
v.d. Meulen en 
waren verzorgd 
door Fokje 
Tolsma. 
 
1e Collecte: 

Pastoraat 
2e Collecte: Kerk 
 
Na de collecte vertelde Harrie Veenstra 
meer over het kerstproject. Het is de 
bedoeling dat we als gemeente de boom 
versieren met gedenkwaardige 
kerstvoorwerpen en –gedachten. Vandaag 
was daartoe de eerste gelegenheid. Na de 
dienst en voor de koffie. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de voorbeden staan we o.a. stil bij fam. De 
Haan die een zwager hebben verloren. 
 

Heenzending en Zegen 
We eindigen met gezang 375 

 
Na de dienst 
sieren we 
eerst de 
boom op en 
daarna 
hebben we 
wel een 
kopje koffie 
verdiend. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Orgel:  De heer A. Minnema 
Koster:   Jannie Smids  
Ouderling van dienst: Martje Meijer 
2e ouderling: Geartsje v.d. Meer 
Diakenen: Tjitske Visser en Alie Kalsbeek- 
                           Bensink 
                           


