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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 3 juli 2016       

Dienst van de voorbereiding 
Terwijl het orgel 
speelt komen de 
mensen binnen 
om elkaar te 
ontmoeten, Gods 
woord te horen en 
samen te komen 

bij de Maaltijd van de Heer.   
We worden welkom geheten door 
ouderling van dienst, Janny 
Veenstra en zingen lied 280: 1 en 
4: “De vreugde voert ons naar dit 
huis waar ’t Woord aan ons 
geschied”.  

 

Gebeden 
Na bemoe-
diging en 
drempelgebed 
zingen we lied 
280: 6 en 7: 
“Vervul ons met 
een nieuw 

verstaan van ’t 
Woord, waarin 
Gij spreekt”. 
Er volgt een 
korte inleiding 
op deze dienst.  
De kinderen 
zijn twee 
vrijdagen bij 
elkaar gekomen 

en hebben kindercatechese gekregen over de 
betekenis van het Heilig Avondmaal. 
We zingen hierna lied 118: 1. “Laat ieder ’s 
HEREN goedheid prijzen”.  De mensen worden 
in twee groepen verdeeld en zingen dit elkaar 
toe.   
  

Dienst van de schriften 
De lezing is Mattheüs 14: 15 t/m 21 uit de bijbel 
in gewone taal. De discipelen zeggen tegen 
Jezus dat hij alle mensen moet wegsturen omdat 
het avond wordt. Jezus zegt dat zij hen dan maar 
te eten moeten geven. Er zijn vijf broden en twee 
vissen…. 
Hierna zingen we lied 383: 1 en 2: “Zeven was 
voldoende vijf en twee”.  
 
Dan mogen de 
kinderen naar 
voren komen 
met de leiding 
van de 
kinderneven-
dienst, Linda, 
Tjitske en 
Meindert. Er 
wordt verteld wat ze op de twee vrijdagmiddagen 
hebben gedaan. Ze hebben bordjes en bekertjes 
gemaakt en een kleed voor de avondmaalstafel 
prachtig  versierd met mooie tekeningen. En er 
wordt een verhaal over het laatste Avondmaal 
verteld.   

Hierna zingen we 
lied 395.”Op de 
avond toen de 
uittocht” .  Vers 1 
en 2 zingen da. 
Wiebrig en Linda 

en de kinderen 
zingen het refrein. 
3 en 4 zingen we 
met zijn allen en 
de kinderen 
mogen het refrein 
weer zingen. 
De kinderen gaan 
nu naar de kapel 
om een kleurplaat te maken.   
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Overdenking 
Deze overdenking is een kleine catechese over 

de Maaltijd van de Heer. 
De dienst waarin het 
avondmaal gevierd wordt 
noemen we ‘dienst van 
woord en tafel’ De 
diakenen zijn tafeldienaren 
en maken alles klaar. De 

paaskaars brandt. We vieren vanwege het licht 
van de Eeuwige. Voorbeden horen bij de 
tafeldienst. We leggen alle noden voor Gods 
aangezicht op tafel. De collecte hoort er ook bij. 
Vroeger gebeurde dat in natura, nu geven we 
geld om mensen te helpen die het nodig 
hebben. 
De bloemen zijn niet alleen voor de versiering, 
maar om na de dienst weg te geven aan wie 
wel wat fleur kan gebruiken. 
Elk mens wordt uitgenodigd. Soms vinden 
mensen zich  niet waardig genoeg om deel te 
nemen aan het avondmaal en toch komt deze 
uitnodiging vanuit Gods genade en goedheid 

voor iedereen.  
Niemand is 
uitgesloten, 
niemand wordt 
geweerd. Je komt 
aan de tafel van 
de Heer ‘om niet’ 
Je mag iets 

proeven van het koninkrijk, alsof de hemel even 
opengaat. 
Moet je alles kunnen begrijpen? Nee, het is een 
geheim dat zich nooit helemaal laat ontrafelen. 
Maar dat hoeft ook niet. Je hoeft het alleen 
maar te ondergaan en tot je hart te laten 
spreken.            Amen, moge het zo zijn. 
 
Na stilte en 
pianomuziek 
volgen de 
mededelingen.  

De bloemen 
gaan als groet 
van de 
gemeente naar 
Durk en Fokje 

Tolsma. 
Op 17 juli is er een doopdienst van de dochter 
van Justin en Paulien Omara. 
We kunnen nog één keer de nieuwe stoelen voor 
in de kerk uitproberen. 
Collectes: 1e jeugdwerk 
                 2e kerkelijk werk.  
 
De kinderen helpen mee met 
collecteren. 

 
 
 
 
 
 
 

Na voorbeden en stil gebed zingen we lied 173: 1 
uit SoW: “Wij worden genodigd aan tafel te 
gaan”.  De eerste keer door de kinderen en dan 
nog een keer door de hele gemeente. 
 
Tafelgebed 
God, wij danken u met heel ons hart, 
Want U bent de Schepper van alles wat leeft. 
U roept ons bij onze naam, U houdt van ons en 
laat ons steeds weer weten dat we niet alleen 
zijn. 
Want ‘Ik zal er zijn’ is uw naam. 
Daarom willen wij U loven en eren samen met 
allen die ons zijn voorgegaan in geloof. 
 
We zingen nu lied 405:4 ; “Heilig, heilig, heilig,! 
Heer , God almachtig”.  

 
Da. Wiebrig spreekt nu de inzettingswoorden uit,  
breekt het brood en vult  de beker. We sluiten dit 
af met het gezamenlijk bidden van het “Onze 
Vader”.  
 
De vredegroet 
v. de vrede van de heer 
zij met u en met jou. 
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We wensen elkaar de 
vrede toe en de 
kinderen zingen: 
“Vrede voor jou”.  
 

De ambtsdragers en 
kinderen komen naar voren 
en dan worden brood, wijn 
en druivensap gedeeld. Dit 
alles met behulp van de 
kinderen. Tijdens het 
uitdelen klinkt er pianospel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het delen 
danken we 
God en 
zingen Hem 
toe: lied 235: 
”Voor alle 
goede gaven 
Heer, zij U de 

dank en eer” We zingen dit meerdere malen. 
 
Ons slot lied is lied 838: 1 en 4: “O grote God 
die liefde zijt”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hierna 
worden we 
heengezon-
den met de 

zegen van de Heer.  
De kinderen lopen 
mee naar de uitgang 
en zingen Amen, 
amen, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De koffie stond klaar zodat we nog even konden 
napraten over deze fijne dienst 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes  Koornstra 
Bloemen:  Lieuwkje v. Lune 
Ouderling: Janny Veenstra en Elske 

Roorda-Posthuma 
Diakenen: Nieske Span, Marga Bloem en 

Wiebren Jongbloed. 
Leiding en kinderen kindernevendienst. 
HM 
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