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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Dankdag voor gewas en arbeid met Parochie van 

Wijtgaard in Wytgaard
 
Voor de tafel in een heerlijk verwarmde kerk 

liggen voedselproducten 
uitgestald: brood, paprika’s, 
spruiten, enz. Vanavond is 
het dankstond voor gewas en 
arbeid. Pastor Susan 
Boukema en Ds. Wiebrig de 
Boer komen samen binnen  

 
Het openingslied 
is psalm 65  ‘De 
stilte zingt U toe, o 
Here’. Daarna is 
de gezongen 
liturgische 
opening door de 
voorgangers en 
het koor.   

 
Dan volgt een woord van 
welkom door pastor 
Boukema.   

De dienst heeft 
een weemoedig 
randje want het 
is de tiende keer en tevens de laatste keer dat 
deze dienst in gezamenlijkheid wordt 
gehouden. Pastor Boukema gaat per 1 januari 
2018 met pensioen en de fusie met de parochie 
van Leeuwarden is een feit. 
 

 
Het is vandaag tevens Allerheiligen. Mensen die 
God en de ander centraal stelden en een 
voorbeeld voor ons zijn geweest, worden 
herdacht. Bijvoorbeeld Luther.  
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 
jaar geleden dat zijn 95 stellingen aan de 
kerkdeur in Wittenberg bevestigd werden. 
 

Durf te vertrouwen 
Het thema van de dienst is ‘Durf 
te vertrouwen’.Op de voorkant 
van de liturgie prijkt een 
afbeelding van een kind 
zwevend in de lucht die het 
volste vertrouwen heeft dat hij 
wordt opgevangen.   
Samen gaan we deze dienst stilstaan bij ons 
eigen vertrouwen. 
 

Dienst van de schriften 
Lezing uit het bijbelboek 
Deuteronomium (24:14-15 en 17-22 
NBV)  gelezen door Wiebren 
Jongbloed.  
 
Daarna zingen we het lied: ‘God haw 
ik leaf’ (psalm 116).God ha ik leaf. Hy 
wekket oer myn wei. Ik rop Him oan, sa lang ik 
libje mei. 
 
Ds. Wiebrig de Boer leest uit het heilig evangelie 
van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus 
(14, 22-23). Jezus liep over het meer naar zijn 
leerlingen en sprak Blijf kalm. Ik ben het, wees 
niet bang. 
 
Vervolgens zingen we ‘De aarde is vervuld’ (GVL 
417, LB 650). 
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Overweging 
Dan volgt de overweging door ds. Wiebrig de 
Boer. 
Tijdens de voorbereiding van de dienst zijn er al 
mooie gesprekken gevoerd. Er moest gewacht 
worden op de koffie. Hoe reageer je daar op. 
Wordt je angstig want het had al lang klaar 
moeten zijn (en tijd is geld) of wacht je rustig in 
vertrouwen.  

Durven we gewoon te gaan ook al zien 
we geen weg, Dit heeft met overgave 
te maken en ook met het durven 
loslaten. Op reis durven gaan en niet 
in een hoekje blijven zitten. Zonder te 
weten dat je op de goede koers vaart. 

God komt achter je aan als 
rugdekking. Ga maar zegt 
Jezus. Geloven is vertrouwen. 
Vertrouwen dat ons bidden 
gehoord wordt, dankbaar zijn 
voor het leven, voor groei en 
bloei, de oogst van het land, de oogst van het 
leven.  
Dankbaar zijn voor liefde, voor mensen die je 
zomaar de hand reiken. Ook dat helpt om met 
vertrouwen op weg te gaan en rust te vinden.  
Voor uit gaan en samen gaan met het oog op 
Christus die ons de hand reikt. Amen. 
 
Lied: De aarde is vervuld (GVL 147, gezang 
223) vervolg. 
 

De gebeden 
Elizabeth Mozes doet de voorbede 
en dankt voor de geestkracht, het 
vuur en de bezieling, De moed om 
op ontdekkingsreis te gaan zonder 
de wegen te kennen.   
De voorbede wordt afgesloten met 
Abba Heit.   
De collecte is bestemd voor 

‘Grannies2Grannies Friesland. Beppe’s die de 
zorg hebben voor kleinkinderen in Uganda. 
Geld wordt 
gevraagd voor de 
bouw van de 
huisjes voor deze 
oma’s en hun 
kleinkinderen. 
 

Heenzending en zegen 
Daarna zingen we: ‘Wat de toekomst brenge 
moge’en de volgt de gezongen zegen door de 

voorgangers. 
De levende zegene en behoede u 
De levende doen zijn aangezicht  
Over u lichten, en zij u genadig., 
De levende verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Het slotlied is: ‘Hear, wês mei ús oant in oare 
kear’.  
De pastor en dominee nemen plaats bij de deur 
om ieder nog even de hand te reiken alvorens 
men de duistere en stille avond in gaat.   
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer Romkema en 

Pastor Susan Boukema-Koopman. 
Voorbereidingscommissie Elizabeth Mozes, Wiebren  

Jongbloed, Baukje van Balen, Nieskje van 
der Meer en Baukje Schaafsma en het  
St. Ceciliakoor Wytgaard. 

JR 


