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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
1e advent,  

zondag  28 november 2010 
 
 ‘’Waar droom jij van Micha?’’ 
Micha ziet in de wereld veel mensen met 
slechte plannen.  
Als ze ’s nachts in bed liggen, bedenken ze 
slechte dingen die ze de volgende dag kunnen 
doen.  
 
Jonas Wagenaar is kind van deze 
zondag.  

Hij steekt de eerste 
adventskaars aan en 
ontsteekt de 
(nieuwe) Hernhutter 
ster die boven in de 
kerk hangt.  
Eerst zegt hij het 

volgende versje op:  
Lytse kears ik stek dy oan, 

want de tiid begjint fan ferwachting en fan 
ljocht, 

hjoed is it advint. 
Hierna zingen wij Lied 204 
uit Sjongend op Wei. 
Ook de zondagschool is 
weer aanwezig aan het begin 
van de dienst.  
De profeet Micha verschijnt 
ten tonele. Hij stelt het 

gedrag van de 
leiders en de 
mensen aan 
kaak. Hij 
waarschuwt en 
wijst hen de 
weg hoe het 
wel moet. De 
mensen 
denken zelf in 
hun dromen 

slecht. Twee kinderen van de zondagschool  

 
liggen voor de deeltafel in de kerk in een 
slaapzak.  
 
Johan Wijbenga vertelt zijn slechte gedachten:  

Mijn vriendje heeft mij pijn gedaan, 
Door met een ander mee te gaan. 

En daar krijgt hij spijt van: 
Ik zal hem kwetsen waar ik kan! 

Dat heb ik vannacht in bed bedacht, 
want ook heb ik de macht. 

 
En Erik Tawafra vertelt zijn goede gedachten: 

Ik heb mijn vriendje pijn gedaan, 
Door met een ander mee te gaan. 

En daar heb ik spijt van. 
Ik zal hem troosten waar ik kan. 

Dat heb ik vannacht in bed bedacht. 
En toen sliep ik zacht. 

Hierna zoeken beide kinderen een kleurplaat in 
de kerk op.  
Het kwartet zingt het eerste vers van het 
Michalied van Hanna Lam: ‘’Een dichtertje uit 
Moresjet’’.  
De zondagschool verlaat de kerk en gaat naar de 
Fikarij. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Gebed 
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Dienst van de schriften 
1e lezing: Micha 2:1-11 uit de Friese bijbel: …. 
Wee over de rijke lui… 
We zingen lied SOW 210:  
“In stêd fan Frede Sykje wy…” 
2e lezing: Rom 13: 8 -14 
Lied 130:1+2 

 
Preek: 
… Micha leefde 
omstreeks 750-700 voor 
Christus. Hij leefde in 
dezelfde tijd dat de 
profeten Amos en Joel ook leefden. Het was 
ver voordat het volk in ballingschap leefde en 
dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel was. 
Micha kwam van ver en net als Amos van het 
platte land. Micha was kritisch en in harde en 
scherpe bewoordingen keerde hij zich tegen de 
macht van de rijke-/vooraanstaande mensen. 
De voorganger citeert nogmaals de teksten uit 
Micha over de goede en slechte dromen en 
gedachten. De machtigen doen wat ze zelf 
graag willen. Het verkeerde wordt goed 
gepraat. En de kinderen worden misbruikt. Het 
werk van de profeet is om te waarschuwen. Hij 
zegt het ontij aan en waarschuwt dat ze in hun 
onreinheid zullen omkomen.  
 

De voorganger 
citeert een 
paar regels uit 
het lied: Een 
dichtertje uit 
Moresjet’’ 
Maar de rijke 
mensen 
zeggen: .. niet 
zo’n gepreek, 

dit haalt niks uit, god heeft ons aangesteld, 
wees niet zo negatief… 
Helaas praten de eigen profeten uit Jeruzalem 
de macht naar de mond. … Wat is een ware 
profeet, en wat is een valse profeet? vraagt de 
voorganger ons. Het kenmerkende van een 
ware profeet is dat hij in gaat op de situatie van 
vandaag de dag en hij roept op tot omkeer of 
bekering. Op verzoek herhaalt de voorganger 
nog een keer het verhaal van Jona die naar 
Nineve moest. .. Jullie gaan er aan… En Jona 

gaat zitten in de schaduw van een boom bij de 
stad zitten wachten op wat er gebeuren gaat. 
Maar als de boom dood gaat wordt Jona erg 
boos. .. maar de Ninevieten hebben geluisterd 
naar de profetie van Jona. Ze hebben zich 

bekeerd. God is blij, 
maar Jona is boos 
omdat hij er niets van 
snapt. Jona is een 
profeet. Hij hield de 
mensen een spiegel 
voor en waarschuwde 
voor rampspoed al hij 

zo door ging. 
 
Mensen – en wij ook – zeggen ook vandaag de 
dag tegen profeten dat ze op moeten houden te 
zeuren want het zal toch zo’n vaart niet lopen. 
We zijn verdoofd en verslaafd aan de welvaart en 
we voelen haast niks meer. Denk hierbij aan de 
wetenschapers en de milieu kenners. Micha zegt: 
‘’ iemand die zich door de geest laat lijden, die 
verkoopt geen leugens maar ziet scherp’’. 
 
Vandaag is het 1e advent. Wij leven in een tijd 
van verwachting. We trekken ons terug in onze 
huizen en we verwachten dat het licht in de 
duisternis zal schijnen. Een lange voorbereiding 
op een nieuwe begin maar aan de andere kant 
van deze bezinning is dat het ons niet overvalt. 
Wat hebben deze woorden over onszelf te 
zeggen? Wat bedenkt u in bed? Hoe gaan we 
met elkaar om in gedachten? Hoe eerlijk zijn wij? 
Wat is onze fantasie? Of zijn het de lusten? 
Gebruiken of misbruiken we onszelf? Hoe staan 
we er voor? Of zeggen we: Hou toch op met 
preken! Hoe scherp zien we? Hoe bereiden we 
ons voor? Wanneer zijn we er klaar voor …? 
Amen. 
Lied 122 
 

Mededelingen:  
Geboren op 18 november 2010: 
Femke Griet Visser, dochter van 
Wilie Kamminga en Johan Visser, 
Hegedyk te Wytgaard. 
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Bloemen 
De bloemen gingen naar mevrouw Vroom in 
Nieuw Mellens. Het bloemtafel was gemaakt 
door: Etje Posthuma.  
De groene Levensboog verbeeld het verbond 
van God met Abraham en Jacob voor het leven. 
Groen verwijst naar het leven. Deze kleur wordt 
traditioneel gebruikt in de adventskransen om 
de verwachting van nieuw leven midden in de 
winternacht uit te drukken. De boom staat voor 
gerechtigheid en vrede. Links; de kromme 
takken staan voor machtsmisbruik, voor 

mensen 
die de 
weg kwijt 
zijn. 
Rechts; 
de rechte 
takken 
met 
knoppen 
staan 
voor 
nieuw 

leven en hoop. 
 
Vrijdag 3 december as. zijn Abe en Koosje 
Reitsma 40 jaar getrouwd.  Hier in de kerk 
organiseren zij een concert.  
Sietske Visser promoot de tassen t.b.v. de 
AIDS slachtoffers. 
 
Eline Vogelzang en haar vriend Wybe Dijkstra 
uit Leeuwarden hebben  besloten lid te worden 
van onze gemeente. Eline was tot nu toe lid te 
Donkerbroek. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Adventcollecte Pionierswerkvoor de 
PKN. 
2e Collecte: onderhoud gebouwen  
 

Dankgebed: 
- De mogelijkheden die we krijgen 
- De nieuwe leden 
- Het nieuwe leven bij familie Visser - 

Kamminga te Wytgaard 

 
Voorbede: 
- Alex Turkstra uit Wytgaard, nog maar een 

paar weken oud,  ligt in het ziekenhuis. 
- Meint Hoekema, ligt na en verslikking/ 

verstikking nog steeds in het ziekenhuis. 
- Ben Nauta; is gestopt met de chemo kuren 

omdat deze niet aan slaan. 
- De slachtoffers van onrecht, AIDS, HIV 

besmetting…. 
- De verzorgenden en de mantelzorgers… 

 
Stil gebed 
 
Onze Vader. 
Lied 125:1  
 

Heenzending en Zegen 
We worden heengezonden met de zegen van de 
Heer. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar.  
Organist:  dhr Minnema 
Koster:  mevr. J. Smid  
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling:  Dick Wijbenga.  
Diakenen: Tjitske Visser 
  Wiebren Jongbloed 
Profeet Micha: Jan Reitsma 
Kinderdienst:  Jonas Wagenaar, Erik Tawafra 
en Johan Wijbenga 
Kwartet: Teake Postuma, Sake Mink, 
Geertsje van der Meer en Linda Jongbloed 
 


