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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Maaltijd van de Heer 

Zondag  16 november 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst, Janke 
Riemersma heet 
allen welkom en 
wenst iedereen, 
namens de 
kerkenraad, een 
gezegende dienst.  
Het openingslied is 
Psalm 138 : 1 en 3 
 
Bemoediging, Stil gebed en drempelgebed 
Wij zingen: Wij komen hier ter ere van uw naam 
uit Sjongend Op Wei: 140: 1, 2, 3 
Daarna volgt een gebed. 
 

Dienst van de schriften 
Ds. H. Wagenaar leest voor uit Genesis 43 : 19 
tot Genesis 44 : 14. Daarna zingen wij ‘Jozef 
zoekt zijn grote broers’ uit Sjongend Op Wei 3: 
1, 2, 3, 4 en 5 
 
Preek: Vandaag liggen de schuld- en 
broodvraag naast elkaar op tafel: Geef ons 
vandaag het brood dat wij nodig hebben en 
vergeef ons onze schulden. Hoe gaan wij om 
met de schuldvraag? Aan tafel kijk je elkaar in 
de ogen, dat is zowel thuis als in de kerk een 
belangrijk ritueel. Jozef kan niet met de broers 
aan tafel, omdat de schuldvraag nog niet is 
besproken. Jozef helpt zijn broers onder ogen 
te zien wat vroeger is gebeurd. Zij vertellen 
steeds meer, maar niet alles. De reis van de 
broers wordt een pelgrimage, naar wat ze in 
werkelijkheid zijn. Aan hun gedrag wordt 
duidelijk dat de ontknoping nabij is.  
De kern is dat zij/wij nieuwe mensen worden, 
dat fouten uit het verleden geheeld worden.  

 
Anders wordt het een groot zwart gat en blijven 
relaties geschonden en worden niet meer goed. 
Stapje voor stapje komen ze dichterbij; de broers 
komen nú pas uit de put! Nu nadert het moment 
van verzoening en brood aan één tafel. Hier ligt 
de brood- en schuldvraag: We moeten ons leven 
onder de loep nemen om een nieuw mens te 
worden. Wandelen op Zijn weg in Zijn spoor. 
Amen. 
Stilte. 
Muziek en wij zingen Gezang 33: 1 & 2. 
 

Mededelingen: 
Janette Bouma en Mark Holwerda, Sjouke van 
der Kooistrjitte 12, gaan trouwen op 28-11-2008 
in het kerkje van Swichum. 
Vanavond om 19.30 uur is er een vesper. 
 

Dienst van het Delen: 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 
Bericht van overlijden: Gemeente wordt 
verzocht op te staan: Ds. Wagenaar leest het 
overlijdensbericht voor van de heer S. 
Koopmans, (19-06-1937) wonende George 
Emersonstrjitte 31. Hij is op 13-11-2008 
gestorven. De rouwdienst wordt gehouden op 18-
11-2008 in Menaldum, waar hij zal worden 
begraven. 
Ter nagedachtenis zingen wij Psalm 90: 1 & 8. 
 

Maaltijd van de 
Heer 
Nadat iedereen haar/zijn 
plaats heeft ingenomen 
gaan wij over tot de 
Maaltijd van de Heer. Wij 
volgen pagina 253 uit 
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SOW en zingen lied 129 uit SOW . Voorganger 
zingt in wisselzang met de gemeente. Daarna 
volgen de instellingswoorden, gevolgd door het 
gebed: ‘ Onze Vader …’ Hierna wensen de 
aanwezigen elkaar 
vrede door middel 
van een 
handreiking. 
Vervolgens worden 
de ambtsdragers 
uitgenodigd om de 
bekers in 
ontvangst te 
nemen. Eerst 
worden ouderen  
bediend. Zij 
zitten in de 
voorste bank. 
Hierna worden 
andere 
gemeenteleden 
bij toerbeurt door 
de dienstdoende 

ouderling 
uitgenodigd om 
brood en 
wijn/druivensap 
tot zich te 
nemen. Daarna 
vormen de 
ambtsdragers 
met de dominee 

een kring en 
krijgen brood en 
wijn aangereikt. 
Daarna gaat 
iedereen terug 
naar de plaats en 
volgt het 
dankgebed.  
 
Tot slot zingen 
wij Gezang 330: 1 en 3 en ontvangen  de 
Zegen. 
 
 
 
 
 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar: 
Truus Sterrenburg 
Het bloemstuk is 

gemaakt door: Fokje 
Tolsma           
                                                        
 
 

Medewerkers 
Voorganger:      Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids  
Ouderling van dienst:  Janke Riemersma 

 Diakenen:   Bea Koornstra, Jannie  
     Lindeman en Hinke 

                           Meindersma 
 
 
 
 

 
 


