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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

ROOM KATHOLIEKE PAROCHIE 

Wytgaard en Wirdum Fr. 
Woensdag, 3 november 2010 

Dankdag voor gewas en arbeid te Wijtgaard 

 
“U hebt hem bijna een god gemaakt..” 

 

Dienst van de 
voorbereiding 
De bel klinkt en de 
beide voorgangers 
betreden de 
kerkruimte  
Wij zingen Psalm 
8:  “God heeft het 

eerste woord… “ 
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. 
 

Woord van welkom 
We worden allemaal van harte welkom 

geheten. Het 
Calvinisme zit 
toch wel in 
ons. Hard 
werken en 
bescheiden 
zijn . Het 
thema van de 
dienst is dan 
ook gedurfd: 
“U hebt hem 

bijna een god gemaakt…” Een cliff-hanger.. 
Want wat zou er nu volgen….  
  
 

 
Dienst van de schriften 
De lezing is uit Psalm 8. Een lofzang op de Heer 
die de hemel maan en sterren gemaakt en 
bevestigd heeft. Wat is dan de sterveling dat u 
aan hem denkt…. U hebt hem bijna een god 
gemaakt.. hem alles toevertrouwd..  
 
Het koor zingt het lied:  

“Het delen van het brood”. 

 
Er wordt een deel voorgelezen van de toespraak 
van Chief Seattle uit 1854. De vertegen-
woordiger van de president kwam bij de Indianen 
om hun grond te kopen en hen ergens anders te 
laten wonen.  
Chief Seattle geeft zijn zienswijze… Hij vraagt 
zich af hoe iemand land kan kopen wat van 
iedereen is? Hoe kun je de lucht kopen die door 
iedereen wordt gebruikt? Alles hangt met alles 
samen. Hoe kun je de bizon terug kopen als de 
laatste dood is? Chief Seattle zal het aanbod in 
overweging nemen maar zal ook akkoord gaan 
want hij heeft geen keus. Als het niet wordt 
aangenomen zal de blanke het nemen…  
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Wij zingen:  
Laudata omnes gentes, laudate Dominum. 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Bring huld’ oan God, jim folken, loovje’ allegear 
de Hear. 
 
Gelezen wordt het heilig evangelie volgens 
Marcus 4 26-32. 
Dit gaat over het zaad dat uit wordt gestrooid 
en ontkiemt en opschiet. Het Koninkrijk van 
God is te vergelijken met het zaadje van de 
mosterdplant. Uit het kleinste zaadje groeit een 

grote plant… 
 
Wij zingen:  
“Alle wûnder om ús 

hinne... “ 
 
Meditatie:  
Psalm 8 is de 
psalm fan 
ferwûndering. Dat 
Hy nei ús 

omsjocht... Fan derút binne wy hast ta in god 
makke. Hoe moatte wy dat ferstean? Hoe sette 
wy dat oer nei ús tiid? Wy binne ek de kroan op 
de skepping. It wurdt faaks as rintmasterskip 
oantsjut. Mar soe dat no betsjutte dat wy alles 
dwaan meie? Gedrage wy ús as God? De ierde 
is ús tabetroud en ús net yn eigendom jûn. Je 
kinne brûke en misbrûke. Of geane wy der 
folslein betrouber en op ferantwurde wize mei 
om? Faaks komt it eigen belang earst. Hoe faak 
is der ferovere en derfoar oarloch fierd? 
Hoefolle respekt is der foar de natuer? It 
opperhoofd sei it al:  At wy net ferkeapje nimme 
jimme it. Dat wie in hurd gelach. De minske hat 
it web fan it libben net makke mar is in  tried fan 

it web. Wat je mei de 
tried dogge, dogge je 
josels oan. Hoe kinne 
je de loft besitte? Alles 
is ús joen. Dat falt net 
ta. En dôchs kinne wy 
leare om earbied foar 
it libben en de natuer 
te hawwen. Wy geane 

der faaks fanút dat alles gewoan bart. Mar alles 
hinget mei alles gear. Sjoch om je hinne. Klean 
binne faaks fan katoen. It moarmer fan it altaar. 

De banken fan hout.... Dizze 
tankdei is it goed om dêr by 
stil te stean. Tankber te 
wêzen want der is genôch om 
foar te tankjen.  
 

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. 
Wij zingen: 

God fan fier en hein ús Heit 
Dat wy hilligje jo namme, 
Ûnder ús sa faak ûntwijd, 

Troch jo eigen bern beskamme.  
 

Dienst van het Delen 
Collecte: Caritas. 
Het collectelied is: 

De aarde is vervuld van goedertierenheid 
Van goddelijk geduld en goddelijk beleid.  

 

Zegen 
Als slotlied zingen wij: 
Dankt, dankt nu allen 

God 
Met hart en mond en 

handen.  
Wij ontvangen de 
zegen.  
 
 

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


