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                              PROTESTANTSE GEMEENTE   

                                         Wirdum e.o. 

                                  Zondag  8 dec. 2019                                                      

                                              
Dienst van voorbereiding 
Op de 2e zondag van Advent komen we bij 

elkaar om deze 
dienst, samen 
onderweg naar 
Kerst te vieren.   
We worden 
welkom 
geheten door 
de ouderling 

van dienst Elisabeth Mozes. 
Als openingslied zingen we lied 80: 1 en 7: 
“ O God van Jozef, leid ons verder, 
Hoor ons en wees weer onze herder” 

 
Na stil gebed volgt 
het aanvangs-
woord en groet.  

Nu volgt er een 
inleidingswoord over het 
bloemstuk. Er is een 
tweede krans bijgekomen 

met eucalyptusblad. De olie 
daaruit werkt reinigend en is te 
gebruiken als je verkouden 
bent. De bladen met de 
opgerolde, scherpe punten,   
verwijzen naar de zwaarden die 
onklaar zijn gemaakt. Wapens 
die zijn omgesmeed kunnen 
gebruikt worden als nuttige 
werktuigen.   
 

 
Na deze uitleg 
worden er twee 
Adventskaarsen 
aangestoken door 
de ouderling van 
dienst. 

 
We zingen hierna lied 442: 1 en 2: 
“Op U, mijn Heiland blijf ik hopen, 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
 
Na een gebed zingen we lied 286 : 1,2 en 3: 
“Dêr’t de minsken dwale yn it tsjuster, 
Wolle wy ùs rjochtsje nei it ljocht” 
 
Ds. Rozenboom  leest een gedicht voor . 
De strekking daarvan is dat God komt op 
kousenvoeten, Hij doorweeft je, en dan voel je je 
warm als onder een deken. Zo is God. 
 
Hierna bidden we om de Heilige Geest. 

 
Dienst van de schriften 
De schriftlezing is uit Micha 4: 1-8 
Het verschijnt in het Nederlands op de beamer, 
maar wordt in het fries voorgelezen. 
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Eens zal de dag komen dat de berg met de 
tempel van de Heer 
rotsvast zal staan, 
verheven boven  de 
heuvels, hoger dan 
alle bergen.   
De zwaarden zullen 
worden omgesmeed 
tot ploegijzers en de 

speren tot snoeimessen. 
 
Na de lezing zingen we lied 441: 9 en 10: 
“Laat uw belagers brallen 
Met al hun haat en nijd. 
De Heer verstrooit hen allen, 
Een oogwenk duurt die strijd” 
 
Preek 
De vraag is: wat is een flashmob? Iemand 
begint te zingen, even later volgt er weer één, 
en zo volgt een prachtige zang (preek) door 

veel mensen. 
Micha ziet  de grootste 
flashmob voor zich. Alle 
volken komen samen in 
Jeruzalem. 
Ooit was Jeruzalem niet 

belangrijk. Het lag op een klein heuveltje en 
toch wordt het de stad van David waar de 
tempel komt. Er is eigenlijk niets in die tempel, 
alleen de naam van God. Want daar gaat het 
om. Er heerst veel haat en nijd en er is geen 
sprake van vrede. Maar Micha hoopt dat het 
van polarisatie naar polonaise gaat. Hij gelooft 
dat het zo ver komt. En dan niet door 
kruistochten of geweld, maar de het Kruis.   
Laat de mensen maar van alles geloven, maar 
we gaan naar God. Als je met mensen in 
gesprek komt die niet bij een kerk horen, ga je 
dan niet verdedigen, maar vragen hoe zij er 
over denken. Dan kom je bij elkaar. Openheid 
om naar elkaar te luisteren. Niet vooringe-

nomen zijn en je eigen 
gelijk willen halen. 
Er is in deze wereld veel 
verlangen naar zachtheid. 
God kwam in de stilte en 
niet in de donder en 
bliksem.   
Wat is eigenlijk een 

profeet ? Zijn dat mensen zoals Maarten Luther 
King, Nelson Mandela en Gretha Thunberg, die 
spreken tot de mensen en ze in beweging 
krijgen? 
Door vragen wordt je opengesteld. Je laat het toe 
in je leven om te veranderen. 
Jacob had ook alles voor elkaar in zijn leven, 
maar het moest anders en al struikelend en 
vechtend met God veranderde hij. 
Micha was een boerenprofeet. Hij verlangde na 
het zaaien naar het groeien van het zaad. 
Hij had in deze tijd wel meegekund naar het 
Malieveld in Den Haag en misschien uit kunnen 
leggen hoe het allemaal moet. 
Geven we goed zaad door? We mogen het 
uitdelen vanuit de genade van God. 
God was er gisteren, is er vandaag en zal er 
morgen zijn. 
Hij is het medicijn voor het leven. 
Amen 
 
Hierna volgt er een moment van 
stilte en orgelspel. 
 
We zingen lied 747:1,4 en 8: 
“ Hoe sillich as foar jimmer, 
In moarntiid iepengiet 
En strak de grutte simmer 
Oer mar en miede stiet” 
 

Dienst van het 
delen 
De bloemen gaan 
deze zondag als groet 
van de gemeente naar 
Bauke Meindersma.   
De 1e collecte is voor 
de zending 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 
Na de voorbeden en stil gebed bidden we met 
elkaar het Onze Vader. 
 
Als slotlied zingen we lied 871:1,2,3 en 4: 
“Jezus zal heersen waar de zon 
Gaat om de grote aarde om, 
De maan zijn lichte banen trekt, 
Zover het verste land zich strekt” 
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Heenzending en zegen 
Na het 
ontvangen 
van de zegen 
antwoorden 
we met een 
drie keer 
gezongen 
Amen.   
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Voorganger:  ds. Piet Rozeboom  Aldeboarn 
Organist:  Albert  Minnema 
Koster:   Gerrit de Vries 
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Lindeman 
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