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Avondgebed op biddag voor gewas en arbeid 
 
Op woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum   
 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Albert Minnema  
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar  
Diaken van dienst: Jannie Lindeman  
Koster: Drees Visser 
Beamer: Hendrik Hiemstra  
Liturgisch bloemschikken: Gina Turkstra  
 
ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel 
 
Welkom – ouderling van dienst  
  
Lied: 65: 1,5 – voorzang 
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Bemoediging en drempelgebed  
 

v: Onze hulp in de naam van de Heer 
 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
v: Naar U strek ik mijn handen uit, 
 
A: GIJ ZIJT MIJN GOD, MIJN OVERVLOED 
 
v: Ik weet, Uw liefde is meer dan het leven 
 
A: DAAROM ZOEK IK U MIJN LEVEN LANG 
  
Gezongen psalmgebed: psalm 126, opname vanuit dorpskerk Eelde  
 
Liedboek lied 126a - Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap - Bing video 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap –  
dat zal een droom zijn  
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde  
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap –  
dat zal een droom zijn  
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap –  
dat zal een droom zijn  
 
Bij het liturgisch bloemschikwerk voor biddag  
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Als+God+ons+thuisbrengt+uit+onze+ballingschap+&&view=detail&mid=C7450BDB7773BA417A06C7450BDB7773BA417A06&&FORM=VRDGAR
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Lêzing út it Alde Testamint: Prediker 3: 1-13  

Luisterlied: Lit ús dêrom drinke - Gerrit Breteler 

gerrit breteler - lit us derom drinke - Bing video 

Foar alles is in oere, foar alles is in tiid. 
Alles giet nei 't selde plak, mei as sûnder striid.  
Der is in tiid fan laitsjen en dy tiid is samar om. 
In tiid om te fergriemen. Dy krijst’ nea wer werom.  
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein. 
Tûzen wurden sprutsen en dêr is neat mei sein. 
Tútsje mei de mûle, want leafde is as wyn. 
Dyn treast en ek dyn pine, der earne tusken yn.  
Lûd balte de dwazen, want har wierheid makket frij. 
Mar wat al te maklik wûn is, is like gau wer wei.  
Lit ús dêrom drinke, want de dei lûkt nei de jûn. 
En de leafde wurdt grif earder, as de wierheid fûn.  
In libben sûnder wiisheid is in libben sûnder ljocht. 
In libben sûnder leafde is in libben om ’e nocht.  
Lit ús dêrom tinke, no't it winter wurdt en kâld. 
Lit ús dêrom drinke, foar wat frede yn ’e wrâld.  
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein. 
Tûzen wurden sprutsen en dêr is neat mei sein.  
Treastigje mei wurden, kear de kâlde wyn. 
Hoedzje ús foar fallen, tsjin better witten yn. 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4: 1-9 

Liet: 764: 1, 4, 5, 6 - voorzang 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Foar+alles+is+in+oere&&view=detail&mid=3BEDCFD01CDA053A88493BEDCFD01CDA053A8849&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DFoar%2Balles%2Bis%2Bin%2Boere%26FORM%3DHDRSC3
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In siedder gie út oer de bouwen, 
Hy siedde it sied, sa fyn, 
Hy siedde yn blyn fertrouwen, 
mar wêrhinne fiert it de wyn?  
 
Gefaren fan boppe en ûnder 
bedriigje it waaksende nôt, 
mar somtiden wiist ús dat wûnder 
de sin fan ús reis troch de wrâld.  
 
Wy hawwe it folste fertrouwen  
dat libben ferriist út it sied; 
dêrom dat wy de-ierde ferjouwe 
dat dea ús te wachtsjen stiet.  
 
O siedder, siedzje-út oer de bouwen 
de kym wêrút libben begûn. 
Wy wachtsje yn stil fertrouwen, 
o meitsje ús ta memmegrûn!  
 
Korte meditatie   
  
Stilte 
  
Mededelingen   
 
Collecte, bestemming: 1. Lichtpunt Kollumerzwaag 2. kerkelijk werk  
 
Orgelspel tijdens de collecte  

 
Gebeden 
 
Voor wie… - Egbert van der Stouw – in bezinningsbrochure ‘Debt, crisisjaar -> jubeljaar’ 
Raad van kerken, Kerk in Actie 
 
V: Voor de mens die niet gezien wordt, 

niet gehoord en niet omarmd.  
Voor de mens zonder een ander, 
iemand die je hart verwarmt. 

A: ONTFERM U, HEER! 
 
V: Voor het kind dat leeft in angst 

en dat bang de klappen vangt. 
Voor de jongere die lijdt, 
die naar vreugde zo verlangt. 

A: ONTFERM U, HEER! 
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V: Voor wie oud is en alleen, 
iemand aan de dood verloor. 
Voor de zieke in herstel 
en wie bijster is het spoor. 

A: ONTFERM U, HEER! 
 
V: Voor de man die mantelzorgt, 

nauwelijks adempauze heeft. 
Voor de vrouw die rent en vliegt 
en die al haar liefde geeft. 

A: ONTFERM U, HEER! 
 
V: Voor wie werk dreigt kwijt te raken 

een bedrijf verliest of baan 
Voor wie kansarm of verarmd is. 
Hoe zal het nu verder gaan?  

A: ONTFERM U, HEER! 
 
V: Voor ons allen, oud en jong, 

vrouw en man, groot en klein. 
Voor uw mensen in hun nood, 
wil toch Heer de redder zijn.  

 
Stil gebed  
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Afgesloten met het avondgebed van Luther 
 
Heer, blijf bij ons, want het is avond 
En de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 
Aan de avond van de dag, 
Aan de avond van het leven, 
Aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, 
Met uw troost en zegen, 
Met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
De nacht van beproeving en van angst, 
De nacht van twijfel en aanvechting, 
De nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons, in leven en sterven,  
In tijd en eeuwigheid. Amen  
 
Slotlied:  De dag, geboren uit het duister  - voorzang 
 
Melodie: De dag door Uwe gunst ontvangen’ 
Tekst: uit ‘Vieren en brevieren, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, p. 80/81 
 
1. 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.  

 
2. Laat niet de dag ons achtervolgen 

alsof de zon niet onderging, 
maar laat ons rusten in uw hoede; 
herken in elk van ons uw kind. 

 
3. Voor licht en liefde ooit geschapen 

zijn wij. Zo hebt Gij ons gedacht. 
Wij geven ons aan U en slapen 
gerust, want Gij bewaakt de nacht.  

 
4. En laat de morgen voor ons dagen 

zoals Gij doet sinds het begin. 
Roep uit uw licht en al ons vragen 
vindt in uw liefde nieuwe zin.  

  
Zending en zegen 

A: amen gesproken 

 


