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           PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum 

                                                            R.K. Parochie Wijtgaard   

                           Biddag voor gewas en arbeid 

                            Woensdag 8 Maart 19.30 uur 

                                               
Dienst van de voorbereiding 

Op deze 
woensdagavond 
kunnen we bij het 
binnenkomen genieten 
van de muziek  van de 
Brassband.   
Ouderling Truus 
Sterrenburg heet ons 
vervolgens welkom en 
wenst ons een goede 
dienst met elkaar. 
Ons openingslied is 
lied 65: 1,2/gezangen 
voor Liturgie psalm 65: 

“De stilte zingt U 
toe , o Here, in 
Uw verheven 
oord”  
 

Gebeden 
Na de 
bemoediging en 
het 
drempelgebed 
zingen we  lied 
326: “Een rijke 
schat van 
wijsheid, schonk 
God ons in Zijn 
woord”.  
 

Woord ter inleiding:  
Deze dienst zou worden voorgegaan door 
zowel ds. Wiebrig de Boer als door pastor 
Susan Boukema. Helaas kan de pastor niet 
aanwezig zijn. Ze heeft de meditatie wel 

gemaakt en deze zal door ds. Wiebrig gedaan 
worden. 
Het thema van deze dienst is: ”Tijd van delen” 
Het leven is druk en we moeten onze tijd soms 
beter indelen. We vergeten wel eens dat je niet 
onmisbaar bent. Je kunt ook eens iets 
overdragen aan een ander. Neem de tijd eens 
om stil te staan en te ontvangen. 
 

Dienst van de 
schriften 
De eerste lezing is uit 
Prediker 2: 20-27 uit de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Het 
wordt gelezen door Baukje 
van Balen. 
“Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij 
moeizaam heeft verworven? Hij 
jaagt en zwoegt onder de zon 
en zelfs ‘s nachts vindt hij geen 
rust”.  

 
Hierna zingen we lied 720: 1-5 
“Alleen te leven om te zwoegen, te zuchten voor 
de dag begint,   
Gedreven door een heilig moeten,  
Het is als najagen van de wind”.  
Vers 1,2 en 4 worden solo 
gezongen door ds. Wiebrig, de 
gemeente zingt vers 3 en 5. 
 
De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament: 
Matheus 6: 19-23 uit de Willibrordvertaling. 
Hierbij gaan we staan en zeggen met elkaar: ”Lof 
zij U Christus” 
We moeten ons geen schatten verzamelen op 
aarde waar ze kunnen worden aangetast door 
mot en houtworm. 
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We beantwoorden deze lezing met “Wij danken 
God” 

We zingen met elkaar 
“Tijd van vloek en tijd 
van zegen”   
  
De 3e lezing is een brief 
van Theresia van Lisieux 
aan haar zusje Céline op 

7 juni 1897. 
Therese is op haar 15e ingetreden in het 
klooster. Op haar 23e kreeg ze tuberculose en 
is daaraan gestorven. Haar zusje Celine was in 
het zelfde klooster. Het is haar laatste erfenis 
aan haar zusje. Ze houdt haar voor niet iets na 
te streven wat groot is in de ogen van de 
schepselen. Blijf nederig. Niemand benijdt de 
laatste plaats, dus alleen die laatste plaats is 
geen ijdelheid en droefheid van geest. Ze 
eindigt de brief met: ”Laten wij elkaar bij de 
hand houden, lief zusje, en naar de laatste 
plaats lopen. Niemand zal ze ons komen 
betwisten”  
 

Meditatie 
Celine was 
ingetreden in het 
zelfde klooster als 
haar zuster. Ze had 
een fototoestel 
meegenomen. Dat 
was erg bijzonder in 
die tijd en zo zijn er 

veel foto’s van Therese en het afgesloten leven 
in het klooster. Maar wat Celine graag wou, 
opnames van haar zuster vlak voor ze stierf, 
dat is niet gelukt. Therese laat haar een brief 
na. Het is haar spirituele erfenis. Open je 
handen voor de gaven van de Eeuwige. We 
leven tegenwoordig in een harde wereld. Elkaar 
aftroeven, werken met je elle bogen om 
vooraan te staan. Therese wil ons leren dat het 
fout is ons zelf altijd op de eerste plaats te 
willen zetten .We willen vaak niet meer zien dat 
we ook fout kunnen zitten. We zijn gemaakt 
naar Gods beeld en gelijkenis. We mogen de 
goedheid en liefde van God weerspiegelen in 
deze wereld. Als we onszelf niet centraal stellen 
kunnen we iets van God laten zien. Alles hangt 
niet van ons af maar van Gods liefde. Maar dat 

houdt niet in dat we met de handen over elkaar 
gaan kunnen zitten. We moeten onze taken 
vervullen, groot of klein. Wij zijn Gods handen en 
voeten in deze wereld, Gods zorgzame 
werktuigen. En als we ons kunnen overgeven 
aan Gods liefde, dan mogen we ons gedragen 
voelen. Dan zijn we op onze plaats. 
 
Na een moment van stilte volgt er muziek 
gespeeld door de Brassband. 
 

Dienst van het 
Delen 
De bloemen gaan naar  
Dhr. Broer Roorda in 
Wijtgaard.  
1e Collecte:  Lichtpunt 
Kollumerzwaag 
2e Collecte:  kerkelijk 
werk 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden gedaan door Truus 
Sterrenburg en Alie Kalsbeek en afgewisseld 
met: '’zo bidden wij samen” : 
“Hoor ons bidden, God en luister, 
Wees nabij in licht en duister” 
Na het stil gebed zingen we lied 229:1-5 uit 
Tuskentiden:  
“God fan fier en hein,  
Dat wy hilligje Jo namme, 
Ûnder ùs sa faak ûntwijd 
Troch Jo eigen bern beskamme” 
 
Tijdens de collecte 
die nu gehouden 
wordt, speelt de 
Brassband. 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 538/ gezangen voor 
Liturgie lied 432 op de wijze van : Uit oer is hij 
getogen, aartsvader Abraham. 
“In minske wêze op ierde, 
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Troch tiid en romte gean”   

 

 

 
Hierna ontvangen we de Zegen die we 
beantwoorden door met elkaar drie keer Amen te 
zingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  W. De Boer-Romkema en Susan  
                      Boukema( meditatie)   
Muziek:          Brassband o.l.v. John Blanken 
Koster:           Drees Visser   
Bloemen:       Fokje Tolsma 
Werkgroepleden: Baukje van Balen, Alie Kalsbeek, 
Nieskje v.d. Meer , Truus Sterrenburg  
Diaken: Nieske Span 
HM  
  

 


