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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 6 augustus 2017 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Nadat de ouderling 

de bezoekers heeft 
verwelkomd, 
zingen we de 

eerste twee verzen 
van lied 78 - een 

prachtige tekst:  
 
 

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oog tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 

een van oudsher door ons doorgegeven mare 
roemrijke daden door de Heer volbracht,  
zijn grote wonderen en grote kracht. 

 
Bijbelverhalen 
Na votum en groet 

bidden we zingend 
met de woorden 

van lied 314 (1-3): 
“Here Jezus, om 
uw woord zijn wij 

hier bijeen 
gekomen. Laat in ’t hart dat naar U hoort uw 
genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U 

geven hart en ziel en heel ons leven.”   
 

We denken in 

deze dienst na 
over het verhaal 
van de 

wonderbare 
spijziging. Er zijn 

twee lezingen.  
De eerste komt 
uit 1 Koningen 

17, de verzen 1-16. In dit verhaal vraagt de 
profeet Elia – op de vlucht voor koning Achab – 
een weduwe, hem van eten en drinken te 

voorzien. De vrouw deelt haar laatste restje meel 
en olie met hem. God zorgt ervoor dat er meel in 

de pot blijft en de oliekruik niet leeg raakt. Als 
reactie hierop wordt lied 318 gezongen (verzen 
1,4)): “Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet.” 

 
De evangelielezing komt uit Johannes 6: 1-15 en 

verhaalt van de vijf broden en twee vissen. 
Daarmee wordt een menigte van vijfduizend 
mensen, die hongeren naar de woorden van 

Jezus, gespijzigd.  
Nu zingen we het bekende lied 136: “O heer die 
onze Vader zijt” (2,3,4). 

 
Preek 
In vers 1 van 1 Koningen 17, 

zegt Elia tegen Achab: “Zo 
waar de Heer leeft, de God 
van Israël, in wiens dienst in sta: de 

eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen 
komen tenzij ik het zeg.” Elia moest die vreselijke 

boodschap overbrengen omdat Achab deed wat 
slecht is in de ogen van God – de maat was vol. 
Op zijn vlucht vindt Elia onderdak bij een 

rechtvaardige, een weduwe deelt haar laatste 
restje eten met hem. En dat ondanks het 
vooruitzicht dat zij en haar zoon zullen sterven 

als de meel en olie op zijn. Maar dat gebeurt niet, 
omdat zij God wel gehoorzaamt door tegenover 
een naaste rechtvaardigheid te betonen.  

In de evangelielezing van Johannes wordt Jezus 
gevolgd door een menigte mensen die hongeren 
naar de woorden van Jezus. Ook daar is het de 

dood in de pot. Maar ook hier worden de mensen 
gevoed. Meer dan dat: er blijft nog genoeg over. 

Wie naar het woord van God leeft, ontvangt 
spijziging voor het leven.  
 

Na orgelspel volgt lied 383: “Zeven was 
voldoende”. 
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Bloemen  

De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 

mevrouw L. de Jong, 
Wirdum.   

 

Collecten 
Gecollecteerd wordt voor 
(1) Kerk in Actie - 

zomerzending 
(2) en kerkelijk 

werk. 
 

Gebeden 
 Wij bidden onze dank- en voorbeden die 
worden afgesloten met het gezamenlijke Us 

Heit. 
 

 Slotlied en zegen 

 Ter afsluiting zingen we 3 verzen van lied705:: 
“Ere zijn aan God, de Vader”.  

 
 
Aan het slot 

van de dienst 
krijgen we  

Gods zegen 
mee.   
A              
 
 

 

 
 
 

En dan 
is er 

koffie…. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. P. Beintema, Leeuwarden   

 Organist:       Klaske Deinum                    
 Ouderling:           T ruus Sterrenburg  
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed, Alie Kalsbeek 

 Bloemen: Lies de Jong 
 Koster:        Johannes Koornstra 
 
AD 


