PROTESTANTSE GEMEENTE
ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE
Wytgaard en Wirdum Fr.
Woensdag, 7 november 2012
Dankdag voor gewas en arbeid te Wijtgaard
geschiedenis herhaalt zich, in de afgelopen nacht
is Obama opnieuw in dat ambt gekozen.

Thema: “Geld als water?”
Dienst van de
voorbereiding
De bel klinkt, de
beide voorgangers
betreden de
kerkruimte en staan
even stil voor het
heilig altaar. Tijdens
hun binnenkomst
zingen we:
De steppe sil blomkje
de steppe sil laitsje en sjonge.
De stienrotsen steane dêr
sa âld as de skepping.
ensfh.

Hierna volgt
de
liturgische
opening,
gevolgd
door het
lied: “De
dorre vlakte
der
woestijnen.”

Dienst van de schriften

Simon Turkstra leest Ps. 42: “Zoals een
hinde smacht naar stromend water, zo
smacht mijn ziel naar u, o God.”
Hierna zingen we: “Mijn herder is de
Here God.”

Geschiedenis herhaalt zich
Pastor Susan Boukema heet ons welkom. Het
is voor het eerst dat ds. Gerrit de Haan aan
deze dienst meewerkt. Vier jaar geleden
vertelde ds. Hinne Wagenaar in de
Dankdienst dat hij de afgelopen
nacht was opgebleven om Barack
Obama de presidentsverkiezingen
van de Verenigde Staten van
Amerika te zien winnen. De

Gelezen wordt het heilig evangelie volgens
Matteüs 14 : 22-33. Het bekende verhaal over de
leerlingen die in de boot stappen en alvast
vooruit gaan naar de overkant. Jezus zelf gaat
eerst de berg op om er in afzondering te bidden.
Als de leerlingen onderweg zijn wordt de boot
geteisterd door de golven. Tegen het einde van
de nacht loopt Jezus over het meer naar hen toe.
De leerlingen raken in paniek. Petrus vraagt
Jezus of hij over het water naar Hem toe mag
komen. Dat mag. Na een paar stappen zinkt
Petrus naar beneden. Jezus steekt zijn hand uit
en grijpt hem vast.
Aansluitend zingen we:
Laudata omnes gentes, laudate Dominum.
Verblijd u alle volken, verblijdt u in de Heer.
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Bring huld’ oan God, jim folken, loovje’
allegear de Hear.
Meditatie
Jezus loopt over het water. Petrus
gelooft in Jezus en als die zegt dat hij
dat ook kan, stapt hij uit de boot maar
zakt naar een paar stappen weg. Hoe
vaak overkomt het ons niet, dat we
plotseling wegzakken, in een zee van
ellende, twijfel, verdriet, burn out. Wie of
wat draagt je dan? Ten eerste het geloof in
jezelf, je mag er zijn. Daarnaast het geloof van
anderen in jou, zoals naasten, vrienden,
misschien buren, net zoals Petrus op Jezus
vertrouwde. En natuurlijk het geloof in God.
Soms ervaar je na een moeilijke periode: “Ik
ben gedragen, opgevangen” Godsvertrouwen
betekent ook dat God vertrouwen in ons heeft.
Het is niet zo’n kunst om in God te geloven als
het je goed gaat. Maar wel als het water je tot
de lippen staat, juist dan kun je bij God terecht.
Hoeveel zelfvertrouwen en Godsvertrouwen
hebben we in huis? Denk aan die uitnodiging
van Jezus: “Kom” en daarna die uitgestoken
hand, toen hij Petrus vastgreep. Op zich is het
niet zo belangrijk of Jezus over het water liep.
God heeft de mens niet zo geschapen.
Belangrijker is dat, als we door angst dreigen te
worden overmand, we de uitgestoken hand
mogen vastpakken.
Amen.

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.

Baukje van Balen doet de
voorbede, daar tussendoor zingen
we:
Hear ús God, wy bidde Jo,
Hear ús God, ûntfermje Jo oer ús.
De voorbede wordt afgesloten met

Zegen
Voor we de donkere novemberavond ingaan,
krijgen we Gods zegen mee:
Gezegend onze vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen
Gezegend onze oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben
zullen horen
Gezegend onze ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God
mogen zien
Gezegend onze schouders
dat zij tot steun mogen zijn
Gezegend onze lippen
dat zij troost mogen spreken
Gezegend onze handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven
Gezegend onze voeten
die ons brengen naar onze naasten
Gezegend de wegen die we zo door het leven
zullen gaan
Zegene ons zo
Vader Zoon en heilige Geest

“Abba Vader”

Dienst van het
Delen
Collecte: voor de bouw
van een touwpomp voor
water.
Collectelied: Het lied
van het levende water.

Medewerkers
Voorgangers:

Pastor Susan Boukema en Ds.
Gerrit de Haan
Koor van Wijtgaard.
De dienst werd mede voorbereid door de
dienstdoende ambtsdragers.
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