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PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr. e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

woensdag 9 maart 2016 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
 

Welkom  
Het thema van de 
dienst is: “Wat wil je 
dat ik je geef?”  
De ouderling van 
dienst heet een ieder 
welkom. Het 
openingslied is: 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij een geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, enz. 

(Liedboek 221/Randstadbundel 370: 1 en 3). 

 
Bemoediging en gebed op ‘e drompel 
Nei de bemoediging en it drompelgebed wurdt 
songen: “Geef vrede Heer, geef vrede” 
(Randstadbundel 266/Liedboek 1010: 2,3,4).  
 
Schriftlêzings 

Tjitske Visser lest út it 
Alde Testamint it 
ferhaal út 2 Kroniken 1: 
7-13. It giet oer de 
nacht, dêr ’t God oan 
Salomo ferskynde en 
him frege wat Hy him  

 
 

 
jaan moast. Salomo frege allinne wysheid en 
kennisse, opdat hy syn folk rjochtfeardich 
bestjoere koe. 
 

Hierop zingen we uit Eva’s Lied 40, op de 
melodie van psalm 72, de verzen 1-3: 
Wij mensen blijven dromen dromen 
en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen, 
te vinden al misschien. 

 
Staande horen we uit de 
Willibrordvertaling de lezing 
uit het heilig evangelie naar 
Lucas 11: 1-13 aan. Het 
verhaalt over de leerlingen 
van Jezus die Hem vragen, 
hen te leren bidden zoals ook Johannes het zijn 
leerlingen heeft geleerd. Nadat Hij het hen had 
voorgebeden onderwijst Hij hen over de manier, 
waarop zij hun naaste behoren te geven wat ze 
nodig hebben.  
 
Uit de Randstadbundel (lied 472) en het 
Liedboek (807) wordt gezonden: “Een mens te 
zijn op aarde.” 
 
Meditatie 
Een actuele vraag in deze tijd is, of wij nog wel 
oog hebben voor de mensen die op de vlucht 
zijn. Of voor hen die moeten zien te overleven in 
de vluchtelingenjungle van Calais. Misschien 
maken we wat geld over, maar misschien maken 
we ons ook zorgen over de toekomst van 
Europa. De meesten van ons houden van 
zekerheid. Hoe reageren wij op die 
ontwikkelingen? Wie weet heeft van de golf aan 
haatzaaierij op de social media, wordt het bang 
te moede: waar komt dat toch vandaan? En wat 
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kunnen wij daartegen doen? Bidden, natuurlijk. 
Misschien ook een positieve houding innemen 
bij discussies over de vestiging van asielcentra.   
Barmhartigheid, mededogen en ontferming zijn 
kernwoorden uit het evangelie. Die woorden 
horen onlosmakelijk bij het christelijk geloof. We 
zijn zelf immers ook onderweg, naar ons 
vaderland, de eeuwigheid, met hier en daar een 
oase onderweg. Ook wij zijn daarbij afhankelijk 
van een uitgestoken hand. Wij zouden ons 
kunnen openstellen in het besef, dat alle goeds 

ons is gegeven.   
Een vrouw op het strand 
legde aangespoelde 
zeesterren terug in het 
water. Een voorbijganger 
vond dat onzin: “Verderop 
ligt het strand ook 

bezaaid, wat maken die paar zeesterren nu 
uit?” 
De reactie van de vrouw, terwijl ze opnieuw een 
zeester terugbracht: “Voor deze zeester maakt 
het alle verschil”.  
 
Gebeden en collectes 

De voorbeden, 
uitgesproken door 
Baukje van Balen en 
Truus Sterrenburg, 
worden afgesloten 
met het zingen van: 
“God fan fier en hein 
ús Heit.”   

De 

 
De bloemen gaan naar dhr. 
Boonstra uit Wirdum.  
 
1e collecte: Lichtpunt 
Kollumerzwaag; 
2e collecte: kerkelijk werk.  

 
Tijdens de 
collecte speelt 
de Brassband.   
 
 

 

Slotlied en zegen 
Het slotlied is: “Een mens te zijn op aarde” 
(Liedboek 538/Randstadbundel lied 261) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De zegen wordt 
beantwoord met 
het drievoudig 
Amen .  

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorgangers:  pastor drs. Susan Boukema en 

ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Leden werk-  Baukje van Balen, Nieskje van 

 der Meer, Broer Roorda, Truus 
Sterrenburg, Tjitske Visser                           

Muziek:          Brassband Wirdum 
Bloemen: Neeltje Hellinga 
Koster:   Janny Veenstra 
AD 


