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AVONDGEBED 
 
 

op 2 november 2022 om 19.30 uur in de St Martinuskerk van Wirdum 

 

 

 

Dankdag voor gewas en arbeid 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar  
Diaken van dienst: Jannie Lindeman  
Bloemen: Gina Turkstra 

Koster: Wiebe Brouwer 
Beamer: Hendrik Hiemstra  
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Orgelspel 
  
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: lied 713: 1,2 
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Openingsvers  
 
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. AMEN 
 
Lied 715 in beurtspraak:  
 
V: Zoals de halmen buigen in de wind  

- één adem blaast ze naar één kant –  
A: zo buigen wij ons samen door Uw geest 

naar U, o God, en bidden met één mond.  
 
V: Soms waait de wind het koren in de war, 

naar alle kanten, naar elkaar;  
A: zo worden wij ook door elkaar geschud 

en richt uw Geest ons op een ander mens.  
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V: Zoals het graan, verzameld tot de oogst 

- met zorg gemaakt tot levend brood –  
de honger stilt van mensen overal,  

A: maak ons bestaan zo tot een goede oogst.  
 
V: God van het graan, van mensen en de wind, 

blaas uit uw hemel over ons,  
A: Dan bloeit de aarde in uw zonneschijn – 

Zie om naar ons, en vrede zal er zijn.  
 

Luisterlied: Aan U behoort o Heer der heren | Petrus in het land | KRO-NCRV 
 
 
Eerste lezing: 1 Kronieken 29: 10-16 
 
Zingen: psalm 103 a: 1,3,4 

https://www.youtube.com/watch?v=MrDnJX6JPfM
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Lêzing út it Nije Testament: Handelingen 2: 46-47  
 

Luisterlied: Lied 695: Heer raak mij aan met uw adem- Sytse Buwalda | Petrus in het 

land | KRO-NCRV 
 
 
Meditatie   
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_UEy_xsDNzY
https://www.youtube.com/watch?v=_UEy_xsDNzY
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Stilte 
 

Orgelspel  
 
Collecte – bestemming: 1. Lichtpunt Kollumerzwaag 2. kerkenwerk  
 

Gebeden  

  

Dankgebed: Lied 714 in beurtspraak – tekst: Maria de Groot  

 

V:  Dat ik recht kan staan, 

dat ik vrij kan gaan 

  God zij dank   

 

 Dat ik spreek in taal,  

 dat ik U verhaal, 

 God zij dank  

 

A: dat ik licht ontvang, 

 naar de zon verlang, 

 God zij dank  

 

 dat het water vloeit 

 Het raakt nooit vermoeid, 

 God zij dank  

  

V: dat mijn adem is 

 in de duisternis, 

 God zij dank, 

 

A: Dat de mensen zijn  

 als bokalen wijn 

 God zij dank,  

 

V: Dat de dood eens komt 

 en het lied verstomt, 

 zwaar valt het 

 

A: Dat de morgen daagt  

dat de liefde waagt, 

God zij dank  
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Stil gebed  

 
Gezongen gebed: De dag, geboren uit het duister  
  
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.  

 
Slotlied: lied 909 
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Zending en zegen  
 
A: driemaal gezongen amen  
 
 
  


