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Bij binnenkomst wordt een liturgie uitgereikt. 
Voorop een afbeelding van “de zaaier” van 
Vincent van Gogh.   
Een ensemble met 9 leden van de Brassband 
Wirdum speelt voor de aanvang van deze 
avonddienst.   
 
Dienst van de voorbereiding 

Welkom door Elisabeth 
Mozes, ouderling van 
dienst. Aansluitend 
zingen we lied 245: 1,2  
“’k Wol Jo, o God, myn 
tank bewize”. 
Na openingsgebed volgt 

een psalmgebed van Huub Oosterhuis: psalm 
67 “Hij zegene ons genadig”. 

Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema vertelt over 
het waarom van deze 
dienst. De zegen vragen 
over alles wat op het 
land groeit en over ons 
werk, dat het vrucht 
mag dragen. 

 
Uit het agrarische leven gegrepen. 
Ds. De Boer-Romkema haalt een artikel uit het 
Friesch Dagblad aan, waarin een boerin vertelt 

dat zij lijdt onder de 
voortdurende negatieve 
berichtgeving over agrariërs. 
Maar dat haar zoon een shirt 
droeg met de tekst “proud to 
be a farmer” deed wat met 
haar!  

Twee jonge agrariërs, Age Jongbloed en Johan 
Visser, hebben onder het thema “schoonheid 
en pijn” foto’s gemaakt over het boerenleven, 
afgewisseld met negatieve  

 
krantenkoppen. We zien 
prachtige foto’s van koeien, 
landschap, trekkers, enz. 
voorbijkomen, waarbij Tjitske 
Brouwer een en ander vertelt. 
 
Ds. de Boer-Romkema gaat 
voor in gebed (“Delen” uit 
“Medemens”). 
De lezing Marcus 4: 1-9 
over de zaaier wordt 
verzorgd door Koosje v.d. 
Werff. 
Wij zingen lied 764 alle 
zes verzen in wisselzang: 
allen, vrouwen, mannen: “In siedder gong út oer 
de lannen”.   
 
Meditatie 
De afbeelding op de liturgie 
van de zaaier: 
landbewerking is ook 
ploegen, zwoegen. Op de 
achtergrond helder licht. In 
het licht van God, van liefde 
en zegen. Etiketten opplakken kan 
stigmatiserend werken. Het woord boer klinkt nu 
al negatief. Maar etiketten zijn niet dè waarheid. 
Het agrarisch bestaan is afhankelijk van veel 
factoren, een goede oogst nooit een garantie. 
Jezus zaait met woorden, dat deze vrucht zullen 
dragen. In onszelf en in gesprek met anderen. Je 
weet niet altijd wat jouw woorden 
teweegbrengen. Het zaaien 
heb je in de hand, de oogst 
moet je uit handen geven. 
Amen.   
 
Klaaske de Boer leest het 
gedicht “God, jij bent voor mij 
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een herder” van Gerard Schwüste voor, een 
bewerking van psalm 23. 
 
Mededelingen: 

De bloemen gaan 
naar Sjoerd 
Boonstra. 
 
1e collecte: 
Lichtpunt 
Kollumerzwaag. 
2e collecte: 
kerkelijk werk.  
 

Tijdens de collecte speelt het koperensemble  
“Grote God, wij loven U”.   

 
Onze predikant gaat voor in dankgebed en 
voorbeden. Na een stil gebed leest Koosje v.d. 
Werff “Onze Vader verborgen” (Huub 
Oosterhuis). 
 
Heenzending en zegen 
Staand zingen we het slotlied “De dag, geboren 
uit het duister” (op melodie van “De dag door 
uwe gunst ontvangen”). 

 

 
De zending en zegen wordt bevestigd met een 
driemaal gezongen amen.   
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek:  ensemble Brassband Wirdum  
Ouderling: Elisabeth Mozes    
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span 
Koster:  Folkert Jongbloed 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Beamer:  Dick Sterrenburg  
Foto’s:  Age Jongbloed, Johan Visser 
m.m.w. van: het Praethuys 
Typ: SIW.  Foto: MH 

 


