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PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr. e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

woensdag 11 maart 2015 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
 

Wolkom  
It tema fan de tsjinst 
is: “Aan 
dovemansoren 
gericht?”  
De âlderling fan 
tsjinst hjit de 
minsken wolkom. As 
iepening sjonge we:   

Het brood in de aarde gevonden,  
het brood door handen gemaakt,  
het brood van tronen en zorgen,  
dat brood dat naar mensen smaakt. 

(Gezangen voor Liturgie 457/Liedboek 390) 

 
Bemoeding en drempelgebed 

Na de bemoediging 
en het 
drempelgebed wordt 
gezongen: “Een 
mens te zijn op 
aarde”.   
 
 

Schriftlezingen 
Hannie Jaspers lêst út Prediker 3 
de ferzen 1 – 13: “Foar elk ding is 
in oere en foar alles ûnder de 
himel in tiid. Der is in tiid om berne 
te wurden en in tiid om te stjerren, 
in tiid om ...” ensafuorthinne.   
 
Dit wurdt folge troch it liet: “Tijd van 

vloek en tijd van zegen” (liedboek 
845/Gezangen voor de Liturgie 527). 
 
Uit het heilig evangelie volgens Marcus wordt 
uit de Bijbel in Gewone Taal, het Evangelie 
naar Marcus 4: 1 – 9 gelezen. Het verhaal over 

de boer die naar zijn land gaat om te zaaien. Een 
deel van het zaad valt op de weg, een ander deel 
op harde grond vol stenen en weer een ander 
deel op goede grond. 
Dit verhaal wordt staande aangehoord. 
 
Hjirnei wurdt in wikselsang troch de froulju en 
manlju it Liet fan de siedder songen: 
In siedder gong út oer de lannen,  
hy siedde it suvere sied,  
sa wiid en mei folle hannen,  
wêr ’t de wyn it waaie liet. 
(gezangen voor de Liturgie 435/Lieteboek 764). 
 
Overweging 
 In de preek wordt ingegaan op de 
betekenis van het verhaal van de 
boer die zaad uitstrooide. Het zaad  
kwam  op verschillende plaatsen 
terecht. Deze gelijkenis kun je – net 
als de andere - van verschillende kanten 
bekijken. Er zijn mensen die niet geloven maar 
wel belangstelling hebben voor de figuur Jezus 
en de verhalen die hij vertelde. Sommige van hen 
geven een heel andere uitleg van die verhalen 
dan de gebruikelijke. Daar kunnen verrassende 
gezichtspunten uit voortkomen; het is belangrijk 
dat je je ook als christen niet 
vastlegt op één uitleg van de 
Bijbelverhalen maar open blijft 
staan voor het onverwachte. 
Elkaar leren verstaan begint met 
het aanhoren van wat de ander te 
zeggen heeft. 
 
Gebeden en kollektes 
De foarbeden, útsprutsen troch 
Wiebren Jongbloed en Janny 
Veenstra, wurde ôfsletten mei it 
sjongen fan: “God fan fier en 
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hein ús Heit.”   

 
Hjirnei lêst Corry Brouwer it gedicht De 
Woordzaaier fan Karel Eijkman. 
 
1e 
kollekte: 
Ljocht-
punt yn 
Kollumer-
sweach; 
2e 
kollekte: tsjerklik wurk. 

 
Under de kollekte spilet de Brassband.   
 

Slotliet en Seine 
As slotliet sjonge wy: “Zolang er mensen zijn op 
aarde” (Lieteboek 981/Gezangen voor de 
Liturgie 567b) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dêrnei wurde 
wy mei de 
seine de wrâld 
ynstjoerd.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meiwurkers 
Foargonger:  pastor Susan Boukema en ds. 

Wiebrig de Boer-Romkema 
Leden wurk-  Janny Veenstra, Hannie 
groep:  Jaspers, Corrie Brouwer,                           
                          Wiebren Jongbloed 
Muzyk:          Brassband Wirdum o.l.v.  

John Blanken  
Ouderlingen: Elske Roorda en Corry  
                          Brouwer    
Diaken:  Wiebren Jongbloed 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Koster:   Johannes Koornstra 
AD 


