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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Woensdag, 4 november 2009 

Dankdag voor gewas en arbeid te Wijtgaard 

 
Dienst van de voorbereiding 

De bel klinkt, ten teken 
dat beide voorgangers 
de kerkruimte betreden  
Wij zingen met elkaar: 
“Zolang er mensen zijn 
op aarde.” Daarna is de 
Liturgische opening: 
V:       Heer, open mijn 
lippen 

Allen: mijn mond zal Uw lof verkondigen 
V:       God, kom mij te hulp 
Allen: Heer, haast U om mij te helpen 
V:       Eer aan de Vader en de zoon en de 
heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu 
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Allen: Halleluja. 
 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de Christenen van 
Tessaloniki:  1 Tess. 5: 15-24 
 
Titus Brandsma zat in de Tweede Wereldoorlog 
gevangen in Scheveningen. Hij schreef op 23 
januari 1942  onder meer: 
Zó kwaad heb ik het overigens niet. En al weet 
ik niet wat het worden zal, ik weet wij geheel in 
Gods hand. Wij zal mij scheiden van de liefde 
Gods? Ik denk aan mijn oude spreuk: 
 Neem de dagen zoals zij komen, 
 De schone met dankbaar hart; 
  En de kwade ter wille van die volgen, 
 Want het ongeluk is maar een 

voorbijganger. 
 
Meditatie:  
Het thema van deze dienst is: “Danken in een 
tijd van crisis.” Gemakkelijker gezegd dan  

 
gedaan misschien, want hoe gemakkelijk vinden 
wij in tijden van crisis woorden van dankbaarheid 
jegens God? Een goede basis daarvoor kan zijn 
om in goede tijden, God dank te zeggen voor zijn 
goedheid. In mindere tijden bestaat dan de kans 
dat je je ondanks verdrietige gebeurtenissen toch 
herinnert dat God jou ook veel goeds schenkt. Er 
worden voorbeelden aangehaald van mensen die 
in erge omstandigheden verkeerden, terwijl 
desondanks toch gedachten van dankbaarheid 
vorm kregen. De beschrijvingen worden steeds 
afgesloten met de woorden: 
”Danken in een tijd van 
crisis”.  

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Caritas. 
2e Collecte: onkosten 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het koor zingt:  
 laat mijn gebed mogen stijgen, 
 als wierook omhoog tot uw aanschijn 
 Moge het, als ik mijn handen ophef, 
 tot een waardig offer U zijn. 
 
Na elke voorbede 
zongen we allen: 
“Wanneer ik roep tot 
U, verhoor mij, o 
Heer. 

  
 

Medewerkers 
Voorgangers:   Pastor Susan Boukema en Ds.  
   Hinne Wagenaar 
Koor van Wijtgaard.   
De dienst werd mede voorbereid door de 
dienstdoende ambtsdragers.  


