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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 27 januari 2013 

Maaltijd van de Heer 
 

 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst heet iedereen 
van harte welkom. 
Wij zingen ons 
openingslied: Psalm 
103: 1, 5 en 7: 
`Zegen, mijn ziel, de 

grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij 
is Hem eren.`  
Bemoediging: `Frede wês mei jimme. Us helper 
is de HEARE dy`t himel en ierde makke hat, 
dy`t de trou hâldt oant yn ivichheid en net loslit 
wat Syn hân begûn. Genede en frede mei 
jimme jûn wurde fan God, ús Heit en fan Jezus 
Kristus, ús Hear en Broer.` 
 
Wij zingen: Psalm 42: 1 en 7: `Evenals een 

moede 
hinde naar 
het klare 
water 
smacht, 
schreeuwt 
mijn ziel 
om God te 
vinden, die 
ik 

ademloos verwacht.`  
 
Wij bidden het gebed om ontferming en zingen 
vervolgens ons loflied, staande: Sjongend Op 
Wei 158b: `Want wy leauwe yn in Heit dy`t 
eartiids alles makke hat. Wolken, blommen, 
bisten, minsken, neat fergetten, elk syn plak. Al 
wat libbet, sil it leauwe elkenien, dy`t giet nei 
Him, om syn namme heech te priizjen, yn it nij 
Jeruzalem.`  
 

Dienst van het Woord 
Vandaag staat Elia centraal: Elia op de vlucht 
maar door God gevonden en geleid tot terugkeer 
in het leven van alledag.  
De lezingen uit de Fryske Bibel:  
1 Koningen 19: 1-15a 
Marcus 1: 12 en 13 
 

Overdenking 
Elia. El-ja. Jahweh. Elia strijdt 
voor God bijna net zoals een 
fanatieke moslim voor Allah. Hij schrikt niet terug 
voor geweld. Meer dan 450 mensen gaan te 
gronde, geofferd voor het strenge godsbeeld van 
Elia. Isebel, de koningin, maakt een prestigezaak 
van dit gevecht: Isebel en Elia: een botsing 
tussen twee persoonlijkheden en twee 
godsbeelden. Ook een botsing in de ziel van Elia. 
Zijn hoge godsbeeld woedt in hem als een storm. 
Wat een krachtenveld: die machtige Jahweh en 
het zwakke grondpersoneel. Elia heeft er genoeg 
van. Hij vlucht de woestijn in, depressief, 
levensmoe, angstig; hij twijfelt aan zichzelf en 
aan God en verlangt naar de dood. Hij valt dood- 
en levensmoe in slaap. Hij wordt aangeraakt; 
hoort een stem: `Sta op en eet` en er is water en 
brood. De bijbel spreekt van een engel, een bode 
van God, een mens die voor een ander mens 
een engel wordt. Elia staat op. Hij heeft houvast 
van zijn God gekregen en keert het 
doodsverlangen de rug toe. De depressie heeft 
zijn werk gedaan en zijn weg gaat verder, in de 
woestijn, vol symboliek: 40 dagen; 40 nachten; 
40 jaren onderweg. Toen bevrijding uit de 
slavernij, nu bevrijding uit de depressie. Liefdevol 
geeft Jahweh Elia en ons steeds weer het leven 
terug. Ook wij mogen ons leed uitspreken bij 
God; Hij wil gezocht en gevonden worden, als de 
God van barmhartigheid. God was niet in de 
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storm, niet in het beven van de aarde en niet in 
het vuur. Wij mogen samen met Elia een 
andere God leren kennen: een God in de stilte, 
in het zwijgen; dan kunnen wij Hem horen. 
`Jahweh is mijn Naam. Ga op weg. Met moed, 
fantasie, trouw aan Mij en aan jezelf.` Ook 
Jezus zei tegen vermoeide en belaste mensen 
dezelfde woorden die Elia hoorde: `Sta op! Kom 
op!` 
 

Stilte 
Wij zingen: Lied 476: 1 en 4: `Eeuwig Woord, U 
willen wij bezingen, God uit God en Licht uit 
Licht.` 
 

Mededelingen 
Mevrouw Duhoux 
meldt dat zij en haar 
man voor een aantal 
weken naar Nieuw-
Zeeland vertrekken.  
Corry Brouwer doet 
een mededeling 
betreffende de op 
handen zijnde 
UVV/PKN middag.  
Carla v/d Graaf, 
voorzitter van de 

kerkenraad, heeft een 
verheugende mededeling 
betreffende de voortgang in 
de beroepingsprocedure en 
kondigt een extra 
gemeenteavond aan, op 
woensdag 13 februari a.s. 

 
Bloemen 
De bloemen 
gaan 
vandaag als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Laura 
Laverman, George Emersonstrjitte. 
 

Dienst van het delen 
1e Collecte: Catechese en educatie 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Maaltijd van de 
Heer 
Wij zingen: Lied 358: 2 
en 5: `Genadig Heer, 
die al mijn zwakheid 
weet, wil mij 
vergeven wat 
ik U misdeed`. 
Wij brengen 
elkaar de 
Vredegroet. 
 
Tijdens het 
delen van 
brood en wijn 
zingen wij: Lied 457: 1: `Heilig, heilig, heilig! 
Heer, God almachtig`. 

 
Wij bidden gezamenlijk het  `Us Heit` 
 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij uit Sjongend op Wei lied 
112: `Leid, vriend`lijk licht, mij als een trouwe 
wacht, leid Gij mij voort! `k Ben ver van huis en 
donker is de nacht, Leid Gij mij voort!.` 
 
Wij gaan naar 
huis met de 
Zegen van de 
Heer: `Mei de 
Heare dy segenje 
en behoedzje, 
Mei de Heare dy 
mei it ljocht fan 
Syn antlit beskine en  dy genedich wêze, 
Mei de Heare Syn antlit nei dy takeare en dy 
frede jaan.` 
Wij beantwoorden 
de zegenbede 
met het 
gezamenlijk 
gezongen Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G.J.D. de Haan  
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderlingen: Dick Wijbenga en Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma, Tjitske Cnossen   
                               en Janny Pimmelaar  
Bloemen:  Neeltje Hellinga 


