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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 23 augustus 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 

We worden 
welkom geheten 
door de 
ouderling van 
dienst, Janke 
Riemersma.  
Vandaag vieren 
wij het Heilig 
Avondmaal. 

Zingen Psalm 100: 1 en 2. 
Gebed 
Zingen Psalm 100: 3 en 4 
Gebed om ontferming 
Zingen van Gods Glorie: SOW 140 
(wegschuilen) 
Kinderen gaan naar de nevendienst nadat vers 
3 is voorgelezen: Wij zingen samen  van uw 
gloria dank voor het leven, dank u voor elkaar 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan 
leg zo uw glimlach over ons bestaan 
 
Thema van deze is dienst is ‘brood – maaltijd’ 
volgens het rooster  
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 2 Koningen 4: 42-44                      
Een maal voor 100 profeten  
Zingen  Gezang 14: 1,2,3,4,5 
2e lezing: Marcus 8: 1-9                                  
Het tweede teken van de broden. 
 
Preek: Tegenwoordig is er discussie rond de 
Mexicaanse griep: wel of niet vaccineren. Er is 
een groep christenen die tegen vaccinatie is. In 
onze kring wordt de nadruk gelegd op 
verantwoordelijkheid die wij als christenen 
hebben.  
De boodschap van het verhaal is leven uit 
vertrouwen. Wanneer wij delen, een  

 
levenshouding aannemen van loslaten, zorgt 
God voor ons. Ons gedrag staat vaak haaks op 
het verhaal. Wij verzekeren ons voor allerlei 
zaken, (15 onderwerpen worden opgesomd). We 
zijn voortdurend bezig met later, hoe het zal zijn. 
Alles moet beheersbaar zijn. We kunnen alles 
zelf, hebben niemand nodig. We zijn niet met hier 
en nu bezig. De oproep is: Geloof in een wonder, 
leer vertrouwen op God en mensen om ons 
heen. Nu goed leven met mensen en in relatie 
met God. Ook wanneer het moeilijk wordt. 
Geloven is vertrouwen. Geloven betekent royaal 
zijn, geven en hartelijk zijn. Uiteindelijk leven we 
van wat we ontvangen. 
Geloof, Hoop en Liefde.  
Stilte, daarna muziek. 
 
Zingen SOW lied 67: 1,2,3 
Kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk 
 

Maaltijd van de Heer 
Dominee  deelt mee dat vandaag i.v.m. 
voorkoming van besmetting van de Mexicaanse 
Griep alleen het brood wordt gedeeld. Hij leest 
een tekst voor 
ter inleiding op 
de viering. 
Brood is 
symbool van 
dagelijks eten. 
In de Bijbel 
speelt brood 
een rol. Vele 
voorbeelden 
worden genoemd waaronder Elia en Elisa. In het 
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ontvangen en 
delen horen 
wij bij de 
Heer. Hierna 
nodigt hij twee 
ambtsdragers 
ter 
assistentie. 
Tijdens het 
uitdelen 
zingen wij Gezang 75 en luisteren wij naar CD 
muziek ‘Nada te turbe / Lit neat dy deare. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

 Slotlied Gezang 303: 1 en 2 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 
naar: fam. 
Bouwma, Bredyk 
30, Wirdum 
  
Het bloemstuk is 
gemaakt door: 
Ettje Posthuma.   
 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janny Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Diakenen: Gjalt Lindeboom en Tjitske 

Visser 
Kinderdienst:  Jannie Veenstra 
 


