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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 16 oktober - 09.30 uur 

 

Welkom 
Na het welkom van de 
ouderling zingen we als 
intochtslied psalm 84: 1 
en 2: “Hoe lieflijk, hoe 
goed is mij Heer”.  
 

Votem, groet, gebed 
om ontferming 
Na votem en groet wordt 
gezongen het 6e vers van 
psalm 84. 

Aansluitend worden 
Gods geboden 
gelezen en bidden 
we om ontferming en 
de Heilige Geest.   
 
Als loflief zingen we 
een aantal verzen 
van psalm 136: “Loof 
de Heer want Hij is 
goed”. 

 

Verhalen 
Uit het Oude Testament lezen we Genesis 3: 
16-19. God had de mens in het paradijs 
verboden om te eten van de boom van kennis 
van goed en kwaad. Nadat ze dat toch hadden 
gedaan, zei God als straf onder meer tegen 

hen, dat ze zouden 
moeten zweten voor 
hun brood.   
Uit het Nieuwe 
Testament wordt 
gelezen uit 
Johannes 6: 32-36 
en 48-51.  
Tussen de lezingen 
door wordt psalm 
25: 8,9 gezongen: 
“Zie op mij in gunst 
van boven”. 

 

Preek 
Het gaat vandaag over brood, een passend 

onderwerp op deze Wereldvoedseldag. In 

Genesis staat, dat de mens – sinds het vertrek 

van Adam en Eva uit het paradijs – moet 

zwoegen om zijn brood te verdienen. Brood, we 

kunnen er niet zonder. We bidden daar ook om 

in het Onze Vader, dat Hij ons het dagelijks 

brood wil geven. Toch gaat het daar niet alleen 

om voedsel. Het ware brood 

van God houdt in, dat wij zijn 

boodschap ter harte nemen. 

Dat wij zijn ge- en verboden 

naleven en naar Zijn wil 

leven. Om geestelijke gaven 

dus. Wie het ware brood van 

God eet, zal eeuwig leven. 

Jezus doelt daar ook op in 

het Onze Vader. Het heeft alles te maken wat 

we dagelijks nodig hebben om geestelijk te 

groeien. Zoals een goed gesprek, bijzondere 

ontmoetingen, zulke dingen. Het brood van de 

wereld bestaat vaak uit oppervlakkigheid, 

egoïsme, het najagen van bezit. Wat we nodig 
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hebben is dat we overstappen naar het 

hemelse brood van God. Gewoon brood 

kunnen we zelf wel bakken. Bij het hemelse 

brood gaat het over Gods wil en boodschap. 

Het breken van het brood bij het avondmaal is 

het blijven verwachten van de komst van Jezus 

Christus.  

 
Hierna is er een moment stilte en orgelspel, 
gevolgd door een paar verzen van lied 653: “U 
kennen uit en tot U leven”. 
 

Bloemen en collectes 
Lieuwkje van Lune 
aan de Legedyk  te 
Wirdum stopt na 17 
jaar als 
bloemschikster. 
Daarom krijgt zij 
vandaag  de 
bloemen als groet 
van onze gemeente. 
Tige tank, Lieuwkje!   

 
Collectes: 1. Kerk in 
Actie – zending 
Indonesië, 2. kerkelijk 
werk. 

 
Gebeden, slotlied 
en zegen 
De gebeden monden uit in het gezamenlijke 
Onze Vader. Als slotlied wordt gezongen 23B: 
“de Heer is mijn herder”.   

 
 
Gesterkt door Gods 
zegen keren we 
huiswaarts.  
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  pastor Nelleke Berntsen, 

Leeuwarden 
Ouderling: Gijsbert Wassenaar 
Diaken:  Folkert Jongbloed 
Orgel:   Mars van “t Veer 
Beamer:  Gerrit Hiemstra 
Koster:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Janke Riemersma 
Tekst: AD Foto: ROB 


