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              PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE Wytgaard 

Openluchtdienst 

                  Zondag 6 juni 2010 
 

 
Thema:  I have a dream! 

                 Wy hawwe in dream? 
 

Wy begjinne dizze tsjinst mei 
kofjedrinken en... praten 
fansels. Je treffe wer oare 
minsken en de jongerein helpt 
de âlderein faaks oan in moai 
plakje. Soms yn it skaat mar 
ek foaroan... 

 
 

 

 
 
 

 
Welkom 
De voorbereidings- 
commissie heet ons van 
 harte welkom in deze  
prachtige tuin van 
Camstra state.  
 

 
Liturgische Opening 
Pastor Boukema en dominee Wagenaar openen 
de dienst.  
 

Openingslied 
Wylde Goes nû 27. 

“Sjong foar Gods gloarje dy’t moarns nije glâns 
jout oan de ierde”... 

 
Inleidende woorden over het thema van 
de dienst 
I have a dream. 
Wy hawwe in dream?  
Ik heb een droom… Bij 
‘Kinderen voor Kinderen’ 
werd het al gezonden; Ik 
heb zo waanzinnig 
gedroomd…  
Hier gaat het niet over 
dromen op het bed. Het gaat nu om visioenen 
over gelijkwaardigheid. Dromen van Gods Rijk. 
Durven we elkaar die droom te vertellen? 
 

Gebed  
Yn it gebed wurd frege oan God om by ús te 
wêzen. Dat wy groeie meie yn ús dreamen en 
oaren te begripen.  
 
Christelijk Mannenkoor Patrimonium zingt  

” Heer, ik kom tot U”. 
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Mei elkoar sjonge wy it Gloria lied:  
“Sjong mar ta o minsken, sjong mar ta, 
Sjong it: ‘yn de gloaria. 
Protestant of katolyk 
Sjongen is foar elts gelyk.” 

 

I have a dream 
Marten Luther King was 
een leider in de 
vrijheidstrijd voor de 
zwarte mensen. Wij zijn 
nu 100 jaar na afschaffing 
van de apartheid. Toen hij 
deze toespraak op 28 

augustus 1963 hield was het een andere 
wereld. Het waren de 60 er jaren… 

 
Met elkaar zingen we een 
lied van Paul de Leeuw… 
“Droomland”.  
 

Dienst van de 
schriften 
De schriftlezing is uit 
Handelingen 10, 10-36. 

Het visioen van Petrus. 
Petrus kreeg een visioen waarin hij een kleed 
uit de hemel zag komen met daarop allemaal 

dieren. Hij werd 
gevraagd om te 
slachten en te eten. Dat 
weigerde Petrus want er 
waren ook onreine 
dieren bij. Dan hoort hij 
de stem die zegt:  “wat 
God rein heeft 
verklaard, zul jij niet als 
verwerpelijk 

beschouwen…’ Op dat moment kloppen er drie 
mannen aan die hem zoeken en vragen met 
hem mee te gaan. Hij ging mee naar Cornelius.  
Cornelius verteld dat  een man in een stralend 
gewaad bij hem kwam en vertelde om Petrus 
op te halen.  
Petrus begrijpt nu dat God geen onderscheid 
maakt tussen mensen. 
 
Het koor zingt: 
“Lead me, Lord”. 
“Guide me, O thou great Jehova”.  

Preek: 
Pastor Boukema gaat verder met de preek. 
Dromen zijn bij ons vaak een verlanglijstje. Zo 
zijn er ook prachtige verhalen 
over onmogelijke dromen. 
Zo droomde een olifant er 
van dat hij in een boom kon 
klimmen. Dat lukte natuurlijk 
niet maar de olifant bleef het 
op alle mogelijke manieren 
proberen. Zulke dromen 
zeggen ook iets over wat we 
willen zijn. Dat kan vanuit 

een nachtmerrie 
ontstaan. Onrein zijn is 
zo’n nachtmerrie. Via 
het visioen ziet Petrus 
dat God geen verschil 
maakt tussen mensen. 
Dat visioen gebruikt de 

dieren om iets duidelijk te maken over mensen…  
We moeten omarmen en niet buitensluiten.  
We mogen beseffen dat we gelijk zijn, geschapen 
naar Gods beeld. Alles is in oorsprong immers 
Goddelijk. Wie zijn wij dan om onderscheid aan 
te brengen? De kunst 
is om zo te worden als 
God ons heeft 
bedoeld met alle 
beperkingen.  
Geen mens is onrein. 
Feitelijk kan een 
ander anders zijn 

maar dat is wel 
goddelijke rijkdom. 
Durf mee te werken 
aan de die droom!! 
 
Een creatieve 
verwerking van het 
thema wordt gedaan 

door op twee grote 
linnen doeken jou 
droom te schrijven of 
schilderen. De 
kinderen namen het 
voortouw en de 
ouderen sloten al 
snel aan…  
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In de kerk in Wytgaard en 
in de kerk van Wirdum is 
een doek te zien.  
 
 
 
 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Bouwen met de Boumas. Een 
familie uit Workum die zich inzet voor de 
mensen in Kaoma, Zambia. Deze familie werkt 
daar samen om een mulitfuncitoneel 
gemeenschapshuis te bouwen. Kleinschalige 
projecten opgezet met giften. Van iedere euro 
gaat 97 cent direct naar de projecten.  
http://www.bouwenmetboumas.nl/ 
2e Collecte:  Voor de onkosten. 
 
Bij de uitgang werden adressen uitgedeeld 
waar men een vakantiegroet heen kon zenden. 

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar mevrouw de Bruin in 
Wytgaard en Cees Verbeek aan de Brédyk.  
 

Voorbeden 
Deze worden afgesloten met het zingen van het 
Onze Vader door het koor.  
 

 
Slotlied 
Wy sjonge mei elkoar: 

”Hear wês mei ús oant in oare kear, 
Wol oant wersjen oer ús weitsje. 

Lit gjin kwea ú rigen reitsje. 
Hear wês mei ús oant in oare kear”. 

 

Medewerkers 
Voorgangers:  Pastor S. Boukema 
  Ds. H. Wagenaar  
Begeleiding:      Brassband Wirdum  
Koor:  Patrimonium uit Leeuwarden 
We waren in de tuin van Abe en Coos Reitsma 
Voorbereidingsgroep. 
 
 

http://www.bouwenmetboumas.nl/

