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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 15 maart 2015 

Vierde zondag in de 40-dagentijd 

`Delende handen` 
 
Veel gemeenteleden maken vanochtend hun 
gang naar de kerk. De zondagen in de 40-
dagentijd nemen ons ook vandaag mee op weg 
naar Pasen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst, 
Corry Brouwer, heet 
iedereen van harte 
welkom. Het openingslied 
is Lied 117a: `Gij volken 
loof uw God en Heer, wil 

Hem het loflied zingen. Laat de fonteinen van 
zijn eer in ieder 
hart ontspringen, 
omdat Hij u 
verkoren heeft, 
omdat Hij u 
genade geeft, door 
Christus, 
halleluja`. 
 

Stil gebed en bemoediging: F: Us helper is de 
Hear. A: Dy`t himel en ierde makke hat. F: Dy`t 
ivich trou bliuwt. A: Dy`t it ljocht is yn de nacht. 
Drempelgebed en kyrië: Steeds na de 

woorden: `Roepen 
wij tot God` kan 
ieder meezeggen: 
`Heer, ontferm u`. 
 
Wij zingen samen 
Lied 653: 1, 2 en 
4: `U kennen, uit 

en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt`. 
 
 
 

 
De woorden bij het liturgisch bloemschikwerk 
worden gelezen, `delende handen`: 
 
licht breekt door 
waar liefde gedeeld wordt 
brood en vis 
voedsel om te leven 
handen die uitgestoken worden 
naar elkaar 
 
God, 
dat onze handen delen 
van hetgeen we 
ontvangen hebben 
 
Wij zingen het lied bij de schikking: `Wij delen 
geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van 
God. Vijf broden, twee vissen, de Heer die het 
brak en niemand kwam iets tekort. Zo willen wij 
delen van wat Hij ons gaf, totdat het een 
overvloed wordt`. 
Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth 
 

Dienst van de Schriften 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
 
Lezing uit het Oude Testament: 
Psalm 122 
Wij zingen samen Lied 122: 1 en 2: 
`Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: `Gord u aan om 
naar des HEREN huis te gaan! Kom, 
ga met ons en doe als wij!`   
 
Lêzing út it Nije Testamint: Johannes 
6: (1), 4-15 
Wij zingen, in wisselzang, Lied 383: 
`Zeven was voldoende, vijf en twee, zeven was 
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voldoende voor vijfduizend op de heuvels langs 
de zee`. 

 
Preek 
Het evangelie gaat over brood, brood om van te 
leven, libbensbrea. Over brood dat gemaakt 

wordt van graan van het veld. Ook 
dát is al een wonder van 
vermenigvuldiging, dat één 
graankorrel zoveel vrucht kan 
dragen. Brood is kostbaar, zie het 
als een gave die je hebt 
ontvangen. Johannes 6: 1 – 15 
vertelt over Jezus die naar de 

overkant van het meer van Galilea gaat. Een 
mensenmenigte heeft Jezus gevolgd om wat ze 
van hem gehoord en gezien hadden.  Ze 
kwamen naar Jezus met honger naar echt 
leven, naar nieuw uitzicht waar ze vastgelopen 
waren. Naar brood voor de ziel, brood des 
levens. Jezus nam het brood, brak het en 
deelde het rond en ook de vis. Er is overvloed. 
Zo is dat ook als wij het avondmaal vieren. De 
vijf broden staan model voor de Tora, de eerste 
vijf boeken van Mozes en de twee vissen staan 
symbool voor de Tora en de profeten. Jezus 
zocht de eenzaamheid vaak op om te bidden, 
één te zijn met God. Om zelf weer gevoed te 

worden. Neem jij ook de tijd om 
gevoed te worden in de stilte, om 
één te zijn met God, om kracht te 
ontvangen voor je pelgrimsreis? 
Wat je ontvangt als je opgaat naar 
het huis van de Heer, samenkomt 
rond het Woord des levens. Om de 
liturgie, de lofzang op de God van 

het leven gaande te houden. Om te geloven in 
Gods goedheid en vrede, voor de wereld, voor 
een ander, voor jezelf. Amen. 
 

Stilte 
 
Orgelmuziek  
 

Dienst van gebeden en gaven 
 
 
 
 

Bloemen 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 
gemeente naar de familie Sizoo aan de 
Pastorijsingel. 
 
1e Collecte: 40-dagentijdcollecte: 
werelddiaconaat 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
 

Gezongen gebeden: Lied 566: 1 en 4 door 

ds. Wiebrig en 3, 5 en 6: allen 
 

Wij besluiten ons stille gebed met het 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 836: 1, 4 en 5: `O 
Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze 
schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat 
ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld`. 
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God zal met je meegaan 
 
Als een licht in je ogen 
en lamp voor je voet 
 
Als hand op je hoofd 
en arm om je schouder 
 
Als baken bij ontij 
en verte die wenkt 
 
Als groet op je lippen 
en hoop in je hart 
 
Als stem die je uitdaagt 
en woord dat de weg wijst 
 
Ga dan als gezegend mens: 
 
Moge de God van de hoop je vervullen 
Met alle vreugde en vrede in het geloven 
Zodat je overvloeit van hoop, 
door de kracht van de Heilige Geest.  
 
Wij beantwoorden de zegenbede met een  
gezongen Amen. 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. W. De Boer-Romkema  
Organist::  Albert Minnema 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling  
van dienst: Corry Brouwer-Bakker 
2e ouderling: Gjalt Lindeboom 
Diakenen: Hinke Meindersma-Terpstra 
              Wiebren Jongbloed         
Bloemen:  Trixt Lindeboom 
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