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Wirdum Fr e.o. 
Zondag 29 december 2013 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Carla v.d. Graaf heet 
ons allemaal welkom 
en wenst ons een 
goede dienst.  
We zingen psalm 24 
vers 1, 2 en 3: “De 
aarde en haar volheid 

zijn des Heren 
koninklijk 
domein, de 
wereld en die 
daarin 
wonen…” 
 
Gebeden 
We zingen 
psalm: 24 vers 

4: 
“Gij poorten, heft uw 
hoofd omhoog, aloude 
deur, maak wijd uw 
boog, laat uw 
verheven Koning 
binnen”.   
 
In het gebed om 
ontferming wordt 

gebeden voor wat ons ten diepste bezig houd, 
en bidden wij voor hen die nooit een kans 
hebben gehad zich te ontwikkelen.  
Wij zingen het glorialied gezang 134 vers 1,2 
en 3: “Eer zij God in onze dagen, eer zij God in 
onze tijd.  
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing is uit Micha 5 vers 1 -4: “Uit jou, 
Betlehem uit Efrata, te klein om Juda’s  

 
 
geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort 
die voor mij over Israël zal heersen” 
 
Wij zingen psalm 72 vers 1, 2 en 7. “Geef Heer, 
de koning uwe rechten en  uw gerechtigheid aan 
’s konings zoon om uwe knechten te richten met 
beleid”. 
 
De 2e lezing is uit Micha 6 vers 1 – 8. “De 
gerechtigheid van de Heer”.   
 
Overdenking 
Centraal staan de woorden van Micha:  

“Geen schoner spreuk en meer van kracht,  
dan Micha 6 vers 8”. 

Recht doen, recht 
betrachten en nederig, 
zorgvuldig, 
bescheiden de weg te 
betreden.  
Mens, jou is gezegd 
wat goed is en wat 
God van jou wil, goed 
te doen. 
Micha ging in tegen de armoede, streed hiervoor 
op zoek naar gerechtigheid. God zien en ervaren 
in de lijn der armoede door op te komen voor 
gerechtigheid en onrecht.  
Hierbij rijst de vraag; hoe staan wij in het sociale 
gezicht van de kerk? Zijn wij hierbij bewust 
betrokken op onze samenleving? Brengen wij 
trouw en recht in de praktijk door Gods weg te 
gaan? Zijn de als Micha? 
Zien wij hier op aarde Gods wil als samenleving 
in kracht. Zijn hier ook niet de zwakken eerst de 
dupe en zijn het de sterksten die winnen?  
Micha trok een beerput open op weg naar 
gerechtigheid.  
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Wij moeten trouw zijn aan de mens, niet aan de 
mensheid. De trouw van de mens moeten we 
persoonlijk in de praktijk brengen.  
Niet enkel een geloof hebben wat op wieltjes 
staat, doop huwelijk en begrafenis. 
Geef je zelf! 
Wees trouw in keuzes die je maakt. 
Doe recht, hou je vriendschappen hoof.  
Doe wat God van je vraagt. 
 
Wij zingen gezang 145: “Prijs de Heer die 
Herder prijzen, die in ’s hemels paradijzen alle 
engelen eer bewijzen,  hier op aarde daalt hij 
neer.  
  

Dienst van het 
Delen 
De bloemen gaan naar 
Griet en Tjitte Talsma.  
Er wordt op gewezen dat 
we in het nieuwe jaar het 
nieuwe liedboek gaan 
gebruiken.  
1e Collecte:  Diaconie. 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen. 
 

Dankgebed voorbeden. 
 

Heenzending en Zegen 

Als slotlied zingen wij gezang 141: “Ik kniel aan 
uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven”.   
 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
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