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Avondgebed op biddag voor gewas en arbeid 
 
Op woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum   
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek: Ensemble van de Brassband Wurdum  
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar 
Diaken van dienst: Jannie Lindeman 
Koster: Janny Veenstra  
Beamer: Dick Sterrenburg 
Liturgisch bloemschikken: Fokje Tolsma 
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Muziek – ensemble Brassband  
 
Welkom  
  
Zingen: lied 275: 1,2 

 
 

 
 
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 
 
Zingen: lied 275: 5  
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Psalmgebed: psalm 111 gelezen en gezongen 
 
Psalm 111- 150 Psalmen vrij – Huub Oosterhuis 
 
Luisterlied: Die chaos schiep tot mensenland   
 
Die chaos schiep tot mensenland - Bing video 
 

Lezing uit het Oude Testament: 2 Kronieken 1: 7-13 - NBV21 

Bij het liturgisch bloemschikwerk voor biddag  
 

 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=die+chaos+schiep+tot+mensenland+-+youtube&view=detail&mid=8DFE11D1F910C812D2EC8DFE11D1F910C812D2EC&FORM=VIRE
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Lêzing út it Nije Testamint: Lukas 11:1-13 

Sjonge: lied 144: 1,2,3 – Lieten fan leauwe en langstme – Krúspuntbondel 
 
Meldy: psalm 146 
 
Wês foar my de himel boppe, wês de grûn fan myn bestean; 
Wiis it paad as Jo my roppe nei jo lân op wei te gean. 
Wês de wel dêr’t ik út drink, dy’t my lok en leafde skinkt. 
 
Wês de stim troch alle lûden, wês it ear as nimmen heart; 
Wês by kâldens ús ta gloede, dat ús leafde net ferstjert. 
Wês it antwurd op de fraach watfoar sin dit libben draacht. 
 
Wês de siel fan myn gefoelens, wês de driuwfear fan myn hân. 
Skep it Ryk dat Jo bedoele, bring it, mei troch ús, ta stân. 
Ynspirearje ús aloan mei jo Geast en treast ús oan.  
    
Enkele woorden ter meditatie  
  
Stilte 
  
Mededelingen   
 
Collecte, bestemming: 1. Lichtpunt Kollumerzwaag 2. kerkelijk werk  
 
Het ensemble van de Brassband speelt tijdens de collecte  

 
Gebeden 
 
Afgesloten met het Us Heit  
 
Slotlied:  De dag, geboren uit het duister  
 
Melodie: De dag door Uwe gunst ontvangen’ (Liedboek 248)  
Tekst: uit ‘Vieren en brevieren, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, p. 80/81 
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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 

Sjonge: liet 415: 1,2 – Liedboek  

1. Nim ús yn jo hoede, 
 seingje-ús mei jo goedens. 
 Hef Jo antlit oer ús, Hear, 
 dat jo ljocht skynt mear en mear.  
 

2. Bring troch jo genede 
 yn ús hert jo frede 
 en bliuw mei de krêft ús nei 
 fan jo Geast by nacht en dei       
 
       Seine:  

Sjonge: liet 415:3 

3. Amen, amen, amen! 
 Oan jo hillige namme, 
 Jezus Kristus, bringe we-ear, 
 seingje-ús mei jo leafde, Hear!  

 


