PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Woensdag 4 november 2020
Biddag voor gewas en arbeid
Losmaking en aanstelling ambtsdragers
Een beperkt aantal gemeenteleden komt
vanavond samen in de kerk om te danken voor
gewas en arbeid, ons gegeven in het afgelopen
seizoen. Thuis is de dienst online te volgen in
woord en beeld. Zo zijn wij toch samen
verbonden.
De warme
klanken van een
blazerskwartet
van de
Brassband
Wirdum
begroeten ons bij
binnenkomst.

Welkom en mededelingen

De ouderling van
dienst, Corry
Brouwer, heet
iedereen van
harte welkom.
Ook
gemeenteleden
die thuis met ons
verbonden zijn.
Het blazerskwartet speelt vanavond de liederen
en wordt van harte welkom geheten.
Er wordt aandacht
geschonken aan
de prachtige
herfstschikking op
de liturgische
tafel.

De voorganger zingt het
openingslied, Lied 65: 1 :
`De stilte zingt U toe, o Here`;
iedereen kan meeneuriën.
Wij spreken het

openingsvers uit:

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.
Solozang, Lied 65: 2 : `Zalig wie door U
uitverkoren mag wonen in uw hof`
Een Psalmgebed wordt gelezen: Psalm 103:
Huub Oosterhuis – 150 Psalmen vrij
Solozang: Lied 103a: 1: `Loof nu, mijn ziel, de
Here, loof, al wat in mij is, zijn naam!`

Gedicht: `Om Alderheljen hinne`- Andries
Postma, novimber 1980
De âlderling fan tsjinst lêst út it Nije Testamint:
Matteüs 20: 1-16
Liet 991: 1, 5, 6 en 7 wurdt solo songen en
meineuriët: `De earsten binn` de lêsten, wa`t
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neikomt giet foarop`

Ofskied fan ôfgeande ambtsdragers

Meditatie

Met biddag waren wij hier nog vrij onbezorgd bij
elkaar, net vóór het coronatijdperk. Het thema
was toen `Back to basic`.
Minderen zou nodig zijn.
Wonderlijk dat wij juist toen
werden stil gezet. Nu is het
dankdag. Waar moeten wij
voor danken in deze tijd?
En kunnen we dat nog? Er
zijn zorgen, angst, verdriet, eenzaamheid en
huidhonger. Wanhoop en moed mag er ook zijn
in de kerk en voor God. Dan kan er ook ruimte
komen voor dank. Wij mogen ook danken voor
het gewas dat zomaar groeide. Gewas en
arbeid; met deze gelijkenis als beeldverhaal, ter
lering, in deze tijd zo actueel. De laatsten
krijgen evenveel als de eersten, zoals was
overeengekomen. In deze menselijke en
kleinmenselijke vergelijking zijn wij ook goed: ik
doe het vast niet goed genoeg. Jezus stelt hier
een totaal ander perspectief tegenover.
Niemand staat op een
erepodium of ligt er naast; het is
pure genade waar het om gaat.
Genade is rijk en vrij. Elke dag
mag je leven van genade. Kijk in
je hart, wat daar leeft aan wrok
en boosheid. Blijf je daarin of
kies je ervoor om vrij te willen zijn? Jezus zegt:
Ik reik je mijn overvloedige genade aan waar je
elke dag van mag leven. Genade die groter is
dan alle schuld, alle tekort. Genade die niet
afhangt van jouw prestaties. Leef, ontvang en
word vrij. Kom onder de zon van Gods genade
en kijk naar de anderen om jou heen. Laat hen
ook zichzelf zijn, anders dan jij maar even
waardevol. Leef van mijn genade. Amen.

Wy nimme jûn
ôfskied fan
diaken Tjitske
Cnossen en
tsjerkerintmaster
Klaas Krol. De
lêste wurdt
tagelyk wer
oansteld as netambtelike
tsjerkerintmaster.
De foarsitter
sprekt in
tankwurd út en
hjit de netambtelike tsjerkerintmaster wolkom. Sy krije in
reade roas as tank en in wite as wolkom. Dûmny
sprekt de wurden by de oanstelling fan de netambtelike ambtsdrager út.
In gebed om segen wurdt dernei útsprutsen foar
him en ús allegear.

Gezongen gebed:

Melodie: `De dag door Uwe gunst
ontvangen’
Tekst: uit ‘Vieren en brevieren,
Christiane Berkvens-Stevelinck en
Sytze de Vries, p. 80/81
`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`
Hierna bidden wij in stilte en besluiten de
gebeden met het gezamenlijk uitgesproken
`Onze Vader`
Slotlied: Lied 37: 1,2,6,7 uit: `Het liefste lied van

Stilte
Muzikaal
intermezzo
– kwartet
Brassband
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overzee`, deel II, Sytze de Vries,
65 vertalingen en nieuwe teksten op bekende
Engelse melodieën
(Melodie: O hoogte en diepte looft nu God):
`Maak heel mijn leven tot een lied, ook als de
dag verstilt. Maak wie ik ben getuige van uw
wezen en uw wil`

Zending en zegen
Wij
beantwoorden
de zegen door
een gesproken
`Amen`

Muziek van het blazerskwartet
Bij de uitgang kunnen wij onze bijdrage leveren
voor de collecten in de daarvoor bestemde
schalen. De 1e collecte is voor het
`Straatpastoraat in Leeuwarden` en de 2e voor
het Kerkelijk werk.

Medewerkers
Voorganger:
Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Medewerking door een ensemble van de Brassband
Ouderling:
Corry Brouwer
Diakenen:
Nieske Span
Koster:
Wiebe Brouwer
Beamer:
Dick Wijbenga
Herfstschikking:
Gina Turkstra
Verslag: CBB
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