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ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 

woensdag 14 maart 2012   
 
 
De kerkgangers worden in de entreehal welkom 
geheten.  
In de kerk staan steigers i.v.m. schilderwerk 
van de muren. 
De brassband Wirdum o.l.v. John Blanken 
speelt voor de aanvang van de dienst. 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst Arie Dol heet een ieder 

welkom. 
Het openingslied is het fraaie 
lied “De Heer heeft ons tot 
ons behoud” (SoW 213: 
1,2,3 op melodie gez. 387).  
Na het openingsgebed (in 
wisseling voorganger en 
gemeente) volgen nog vier 
coupletten van hetzelfde lied. 

 

Dienst van de schriften 
De schriftlezingen zijn in het 
Fries. 
1e lezing door Hannie Jaspers: 
Prediker 3:1-8 
“Alles hat in stelde tiid” (Alles 
heeft zijn tijd). 
We zingen het lied “Tijd van 

vloek en tijd van zegen”       
(Tussentijds 47:1,2,3 op melodie  
 ps.86).  
2e lezing door Tjitske  Visser:                   
Marcus 4:1-9 (gelijkenis  over               
het zaad dat op de aarde valt.       
                                                  
Zingen gez. 223:1-7 “De aarde 
is vervuld”.                                                      

 

 
 
Preek: ds. Hinne Wagenaar houdt de preek 
geheel in het Fries, met als thema “Maaitiid yn 
Fryslân” (lente in 
Fryslân).  
 
Eerst een korte 
uiteenzetting waarom 
een aparte dienst 
zoals deze biddag 
voor gewas en 
arbeid. Biddag heeft nu een andere “kleur” 
gekregen. 
Vroeger keken wij uit een situatie van tekort. Nu 
lijkt het bijna andersom: een wereld van teveel. Al 
is er wel armoede, er is ook een teveel, zoals 
informatie (“infobesitas”). Een “vermoeide 
samenleving” is onze maatschappij wel 
genoemd. 
Wij vragen de zegen over gewas en werk, maar 
ook dat we er op een goede wijze mee om gaan. 
In dienst van alle mensen op aarde. 
De afhankelijkheid van de natuur is anders 
geworden. Maar alle gewassen en grondstoffen 
komen voort uit onze aarde. Rentmeesters van 
de schepping moeten we zijn op een nieuwe 
manier. 
Als wij de zegen vragen moeten we ook tot 
zegen voor de ander worden: dan is er veel 
opbrengst. 
Amen.  
 
Na de preek 
volgt een 
moment van 
stilte en 
speelt de 
brassband.  
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Gebeden en dienst van het delen 
Er wordt gedankt voor alle goede dingen. 
Gebeden wordt er om de vruchten en 
opbrengsten van de aarde, voor het werk, maar 
ook voor hen die geen werk hebben of geen 
vreugde aan het werk hebben en voor al het 
vrijwilligerswerk. 
Ook wordt er gebeden voor de slachtoffers van 
de busramp in Zwitserland en voor de 
nabestaanden van hen. 
De gebeden worden afgesloten met het zingen 
van “God fan fier en hein ús Heit” (Tussentijds 
229:1-5).  
 
De ene collecte is bestemd voor Het Lichtpunt 
(Chr. opvangcentrum) te Kollumerzwaag. 

 
Voor de brassband en haar dirigent is er 
applaus.  
 

 
Slotlied en zegen 
 

Het slotlied is “Zolang er mensen zijn op aarde” 
(gez. 488A:1-5), waarna de zegenbede volgt: 
 

Mei de Hear ús segenje en behoedzje 
(voorganger) 
Amen (allen) 
Loovje wy de Hear! (voorganger) 
Wy tankje God! (allen) 
 

  
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Hinne Wagenaar 
Muziek:  Brassband Wirdum o.l.v.  

John Blanken 
R.K. parochie: Hannie Jaspers, Baukje 

Schaafsma 
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Jannie Lindeman, Tjitske Visser 
Koster: Drees Visser 


