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                 PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM e.o                                                                   

         Dankdienst voor gewas en arbeid op 6-11-2019 

                             s ’avonds om 19.30 uur 
 

Dienst van voorbereiding 
In deze dienst waarin 
we kunnen danken en 
bidden voor gewas en 
arbeid worden we 
welkom geheten door 
ouderling van dienst 
Linda Jongbloed.   

Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
geeft eerst even een kleine uitleg 
bij de prachtige creatie van fruit 
en groenten wat voor op de tafel 
staat. Dit is gemaakt door 
Klaaske de Boer.   
 
Als intochtslied zingen we lied 

103:1,2 en 5: 

“ Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
Laat al wat binnen in mij is Hem eren” 
 
Als openingsvers bidden we samen:   
V: Heer, open mijn lippen, 
A: mijn mond zal zingen van Uw eer 
V: God, kom mij te hulp 
A: Heer, haast u mij te helpen. 
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest 
A: zoals het was in het begin en nu en altijd 
    En in de eeuwen der eeuwen. 

V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A: en laat ons 
weer in vrede 
leven. Amen 
 
We zingen met 
elkaar lied 880: 
Couplet 1 solo 
Coupletten 2,3 en 
4 met zijn allen. 
“Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
Ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt 
haar mee”  
 
 
De lezingen van vandaag 
De 1e lezing vanavond is uit 1 
Kronieken 29: 10-16 
David prijst God voor altijd en 
eeuwig. Alles behoort God toe 
in hemel en op aarde. 
 
Hierna zingen we lied 413: 
“Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken” 
 
De 2e lezing is uit Lucas 17:11-19 
Dit gaat over de tien melaatsen die door Jezus 
genezen worden. Van de tien komt er maar één 
terug om Hem te danken. Dit is een vreemdeling. 
 
Als antwoord zingen we lied 908: 5 en 7 
“Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
Voor’t licht dat Gij mij hebt gebracht?” 
 
Preek 
Een paar dagen geleden brandde de kerk in 
Hoogmade af. Er bleef niets van over. Er was 
verdriet van zovelen in het dorp. Iedereen had 
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wel wat met de kerk. Een kerk staat voor 
onnoemelijk veel meer dan alleen een gebouw. 
We leven in roerige tijden met veel 
demonstraties. De mensen staan 
gemeenschappelijk op. Dat overstijgt 
eigenbelang. Is dat reden voor dankbaarheid? 
Op welke gronden worden keuzes gemaakt en 
wat zouden goede keuzes zijn.  
Maak onderscheid tussen lot en keuze. Vaak is 
het niet lot òf keuze, maar heeft het iets van 
beide in zich. 
Dan is het goed om onderscheid te maken met 
fijngevoeligheid en inzicht. 
Als ons iets overkomt, denk je dan: dat is het lot 
of denk je: dat kan gebeuren en hoe kies ik 
daar mee om te gaan? 
Er zal gekozen moeten worden, zoals bij de 
aarbevingsgedupeerden, boeren, in de bouw, 
Er zijn verschillende belangen, dat hoort bij de 

samenleving, het is laveren en 
koers bepalen. 
Het gaat, net als in Hoogmade, 
niet in eerste instantie om het 
gebouw of bedrijf, maar om waar 
het voor staat. Om mensen, 
familie, hun manier van leven, 
vaak van generatie op 
generatie.   

Ook de consumenten kunnen zich afvragen: 
leef ik bij het moment of wil ik zien waar mijn 
voedsel vandaan komt  en dat het niet 
zomaar op tafel ligt, alsof het niks gekost 
heeft. 
Willen wij hierin ook kiezen? Hoe zorg ik voor 
welzijn van de natuur en mag het mij wat 
kosten? 
En voor alles, allereerst God danken en niet 
menen alles zelf in de hand te hebben en te 
controleren. 
En daarom staan we hier stil bij dankbaarheid 
en kunnen zingen: 

“K wil U o God mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen maar 
Gij, mijn God verlaat mij niet” 
 
Amen 
 
Hierna volgt er een moment van 
stilte en orgelspel. 

Dienst van het delen 
Er is vanavond 1 collecte.  Die is voor het project 
kansarme kinderen in Indonesië. 
Oud dorpsgenoot Wytse v.d. Land heeft dit 
project opgezet en dit willen we graag steunen 
 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 
We zingen met elkaar als dankgebed lied 981: 1 
en 2: 
Zolang er mensen zijn op aarde, 
Zolang de aarde vruchten geeft 
Zolang zijt Gij ons aller Vader, 
Wij danken U voor al wat leeft” 
 
Na de voorbeden en stil gebed bidden we met 
elkaar het Onze Vader. 
 
Als slotlied zingen we met elkaar : De dag, 
geboren uit het duister op de melodie van “De 
dag door Uwe gunst ontvangen.  
“De dag, geboren uit het duister, 
Verliest zich hier weer aan de nacht. 
De stilte zoeken wij. Zij fluistert 
Ons in het hart, dat Gij ons wacht” 
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Heenzending en zegen 
 
Na het ontvangen 
van de zegen 
antwoorden we met 
een drie keer 
gezongen Amen. 
 
 
 
 

 
We worden uitgenodigd de prachtige 
creatie van groente en fruit van alle 
kanten te bekijken. Als we willen 
mogen we er ook van meenemen. Wat 
overblijft wordt door de diakenen naar 
de voedselbank gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. W. de Boer-Romkema 
Organist:  A. Minnema 
Koster:   Hendrik Hiemstra 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen: Nieske Span, Jannie Lindeman 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Beamer:   Dick Sterrenburg 
Tekst: HM   Foto: ROB  
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