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      R.K. PAROCHIE MARIA TENHEMELOPNEMING WYTGAARD 

PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM E.O. 

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 

Woensdag 5 november 2014, Wytgaard 

 

Thema “Wereld op drift” 
Het is een traditie geworden dat wij Bid- en 

Dankstond 
samen met 
de R.K. 
parochie te 
Wytgaard 
vieren, 
deze 
Dankstond 
in de R.K. 
kerk te 
Wytgaard. 

Bij het altaar liggen voedselproducten 
uitgestald.   
 
Opening 
Als de bel klinkt betreden beide voorgangers de 
kerkzaal. Wij zingen als openingslied Psalm 65: 
1 en 2  “De stilte zingt U toe, o Here”.   
Daarna volgt een gezongen 
liturgische opening door 

voorgangers en koor. 
Pastor Susan Boukema 
heet een ieder welkom. 
De lezingen, het zingen 
en bidden staan in het 
teken van een wereld 
op drift.   
 
Dienst van de schriften 

Alie Bouma leest Psalm 131 uit de Nieuwe 
Bijbelvertaling, een pelgrimslied van David. 
Uit Gezangen voor Liturgie zingen we lied 418: 
1,6,7 en 8 “De eersten zijn de 
laatsten”. 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
leest Lucas 5: 12-16 uit de 
Willibrordvertaling (reiniging van 
een melaatse). Dit heilig evangelie 
wordt staand beluisterd. 
Een lied over de stilte volgt hierop.   
 
Overweging door ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema. 
Verwonder je over de gaven van God, het is niet 
vanzelfsprekend. Hebben we hier nog aandacht 
voor; vinden we de stilte in onszelf? De wereld is 
op drift. De hele wereld komt bij ons “binnen”. 
Oekraïne, de rampvlucht MH 17, beelden van 
terreurdaden, ebola. Wordt het ons teveel, al zijn 
we slechts “toeschouwers”? Psalm 131 biedt 
troostende woorden; alles even loslaten. Ook 
Jezus trok zich soms terug in de stilte. 
Dankbaarheid gaat vergezeld met het goed doen 
voor de ander. Jezus reikt de melaatse de hand, 
dat is genezing. Hij keek naar mensen die niet 
gezien werden. Zo gaat het geloof dieper dan alle 
zorgen. We mogen vertrouwen op God. Amen. 
Na een korte stilte volgt het Taizé-lied “Mijn ziel 
verstilt in rust en vrede bij God”. 

 
Dienst van het delen 
Voor- en dankgebeden 
worden uitgesproken door 
Tjitske Cnossen en Jannie 
Veenstra; voor de mooie 
aarde, de dieren, de 
medemensen, de kerken. Na 

elke voorbede zingen we 
“Wanneer ik roep tot U, verhoor 
mij o Heer”.  
De gebeden worden afgesloten 
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met het samen zingen van “Abba Heit”, drie 
coupletten. 
De opbrengst van de collecte, welke nu wordt 
gehouden, is bestemd voor de Voedselbank. 
Het lied tijdens de collecte zingen wij: Door de 
wereld gaat een woord” (lied 431: 1,3,4 en 5). 

 
 
Zegen 
De voorgangers zingen samen de zegen, 
gevolgd door de gemeentezang:  “Zegen ons 
en behoed ons”. 

 
 
 
 
 
 

 
Het slotlied is “Dankt, dankt nu allen God” (3 
coupletten). Ook aan het eind van de dienst klinkt 
de bel. 
Beide voorgangers gaan naar het voorportaal om 
daar afscheid te nemen van de mensen. 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorgangers:  pastor Susan Boukema- 
  Koopman 
  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Voorbereidingscommissie: 
  Tjiske Cnossen, Alie Bouma, 
  Jannie Veenstra, Hannie  
  Jaspers 
Koor:  St. Ceciliakoor Wytgaard 

  

 


