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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Woensdag 11 maart 2020 

Biddag voor gewas en arbeid   
 
Op deze zachte maar winderige 

woensdagavond komen 
gemeenteleden en gasten 
samen om voor het 
komende jaar een zegen te 
vragen over gewas en 
arbeid. 
 
Aan het begin van de dienst 

horen we, vanuit het `niets`, een aantal 
overwegingen aangaande het milieu: `Waar 
zijn we mee bezig?` - vertragen en bezinnen. 
 

Welkom en mededelingen   
De ouderling van 
dienst heet iedereen 
van harte welkom. 
Ook gemeenteleden 
die de dienst volgen 
via internet en op 

deze manier met 
ons verbonden zijn.  
Een ensemble van 
de Brassband 
begeleidt vanavond 
de samenzang en 
wordt welkom 
geheten.   

 

Wij zingen het openingslied, Lied 145: 1: `O 

Heer, mijn God, Gij koning van `t heelal, ik wil  

 
uw naam verheffen boven al` 
 

Wij bemoedigen 
elkaar in samenspraak, 
overgaand in een 

drempelgebed van 

Guy Dilweg in: `Van 
God is de aarde en al 
wat daar leeft`, waarom 
duurzaamheid tot het 
hart van de kerk en 
geloof behoort, uitgave 

van de Raad van Kerken in Nederland.   
 
Hierna zingen wij Lied 
145: 3: `Genadig en 
barmhartig is de Heer`  
 
Geertje vertelt ons het 

verhaal van De 
dadelplanter – uit: 
`Verhalen uit de 
Onderstroom`, van Jan 
Bot. 
 

 
 
Bij het liturgisch bloemschikwerk 
Het thema is: Sta op! 
We zien bollen, 
gevuld met het 
voedsel voor de 
planten die nog 
komen gaan. Deze 
symboliseren 
verwachting en hoop.  
De ronde vorming 
staat voor het oog, 
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de lamp in ons lichaam. Hoe kan het licht ook in 
ons stralen, in alle duisternis?   
 
Wij luisteren naar het lied `Sta op en schitter` 

 
Samen zingen wij Lied 886: 
`Abba, Vader` 
 
Hierna leest Drees met ons 
Prediker 2: 20-27 uit:  `Belichting 
van het Bijbelboek Prediker` 
door bijbelwetenschapper 
Johan Negenman 
 
Wij zingen Lied 978: 1 t/m 4: 
`Aan U behoort, o Heer der 

Heren, de aarde met haar wel en wee` 
 
Geertje lêst mei ús út it Nije Testamint: Matteus 
6: 19-23, In kapitaal yn `e himel  
 
Samenzang: Lied 718: 1,2 en 4: `God, die leven 
hebt gegeven` 
 

Korte meditatie 

`Sizzen is neat mar dwaan is in ding`. Zeggen 
en doen; horen en doen zijn niet te scheiden. 
Wat betekenen je woorden in de praktijk van 
elke dag? Er is een noodzaak ontstaan om 

duurzaam met de 
aarde om te gaan. 
Hiervoor kun je je 
ogen open houden 
en niet ontkennen. 
Zouden we anders 
niet een soort 
`wegkijkschaamte` 

oplopen? Duurzaam leren leven is volop in de 
aandacht: op de snelweg mogen we binnenkort 
oefenen in vertragen. Je kunt ook in de war 
raken en van `keuzestress` tot niks meer 
komen. Wanneer doe je het goed? Hoe ga je 
naar eenvoud en puurheid? We kunnen samen 
proberen te leren wat geloven en groen met 
elkaar te maken hebben. Of de woorden van 
Prediker in de mond nemen: twijfelen aan alle 
gezwoeg onder de zon. Twijfelen is geen 
zwakte maar doorbreekt je vanzelfsprekende 
gang en maakt ruimte voor de vraag: `Waar 
ben ik mee bezig?` Dan pas kun je tot 

bezinning komen: waar ben ik in Gods naam mee 
bezig? Wat zien wij als wij naar de schepping van 
God kijken? Als de aarde mij lief is, hoe leef ik 
daar dan mee en welke schatten wil ik koesteren 
voor allen die na mij komen? Wij kunnen samen 
leren keuzes te maken. Dan is het geen 
gezwoeg, waar je met Prediker moe en verdrietig 
van wordt maar dan biedt het een kans die je ter 
hand kunt nemen. Wat zijn onze schatten? Waar 
zit het `pure leven` in? Misschien in het pure, 
door God gegeven leven zelf. Echte schatten zijn 
niet te koop. Wat zijn jouw schatten? Ga daar 
maar eens naar op zoek! Amen.   
 

Stilte 

  

Mededelingen 
 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze gemeente 
naar dhr. en mevr. 
De Haan in Wirdum   
 
 

Collecte: 1. Het Lichtpunt in Kollumerzwaag 
               2. Kerkelijk werk 
 

Tijdens de collecte 
speelt het ensemble 
van de Brassband 
Loïse draagt een gedicht 
voor: `Alleen liefde`, van 
Mary de la Vette – uit: 
Aarde, mijn aarde. 

Dit gedicht is 
opgenomen in de 
brochure 
`Duurzaamheid en 
armoede`, voor 
bid- en dankdag, 
Raad van Kerken 

in Nederland. Op de beamer wordt een ets van 
Thea Koot vertoond: `Aarde, mijn aarde`.   
 

Onze gebeden, na een stil gebed, 
worden besloten met het gezamenlijk 
bidden van het `Onze Vader` 
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Wij zingen het slotlied: `De dag, geboren uit 

het duister`, op de melodie van `De dag door 
Uwe gunst ontvangen` 
Tekst uit `Vieren en brevieren`, Christiane 
Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en zegen 
Wij beant-
woorden 
de zegen 
door een 
driemaal 
gezongen 
`amen`  
 
 
 
Vanavond volgen wij het advies van de overheid 
op om elkaar bij de uitgang geen hand te geven. 
Verrassend genoeg ontstaan er spontaan 
creatieve begroetingen! 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Medewerking door een ensemble van de Brassband 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Nieske Span 

Koster:   Janny Veenstra 
Beamer:   Gerrit de Vries 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
M.m.v. Het Praethuys: Geertje Talsma 
                                Loïse Zuidersma 
Gemeenteleden:     Simon Turkstra, Drees Visser 
   Gerjanne van Wieren 
Verslag: CBB Foto: ROB 

 
 

 


