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Protestantse Gemeente Wirdum Fr e.o. 

         Rooms Katholieke Parochie Wytgaard 

29 mei 2016 

Oecumenische Openluchtviering 

   Thema: `De wereld als herberg` 
 
Op zaterdagavond begon de openluchtdienst  

eigenlijk al een 
beetje: er was een 
tentenkamp 
ingericht in de `hof 
van Camstrastate`. 
De jeugd 
kampeerde daar 
die nacht, bouwde 

een herberg en zong liederen bij het kampvuur. 
Zij waren zondagochtend als eersten aanwezig! 
 

De wind 
voert de 
klanken van 
de 
Brassband  
mee en zo 
worden wij 
geroepen 
en vrolijk  
begroet 

deze ochtend. Ieder arriveert met stoel  
en zoekt een plek in de prachtige tuin van  

Camstrastate, 
bij Abe en 
Koosje. Er is 
koffie,  
de zon schijnt 
en men ziet 
velen zich 
afvragen:  
is de jas nodig? 

De wind is fris en de jas blijft  
toch maar aan.   
Om 9.30 uur heet Ilona Lesscher ieder van 
harte welkom en spreekt de wens uit dat wij 
elkaar door saamhorigheid warm mogen 

houden. 
 
Pastor Susan 
Boukema kondigt 
het openingslied 
aan: 
Lied 376: 1 en 3 uit 
de Randstadbundel, 
staande: 
1. `Dank U voor deze nieuwe morgen, 
    dank U voor elke nieuwe dag. 
    Dank U dat ik met al mijn zorgen 
    bij U komen mag` 

Liturgische opening door beide voorgangers. 
 
Hierna zingen wij, staande, Lied 376: 5 en 6: 
5. `Dank U dat U hebt willen spreken, 
    dank U, U hoort een ieders taal. 
    Dank U dat U het brood wilt breken 
    met ons allemaal`  
 
De inleiding op deze gebeurtenis Wordt 
gedaan door pastor Susan Boukema: 
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`Wij eten en vieren hier vanmorgen. Een goed 
verhaal eindigt altijd met een maaltijd, denk 
maar aan Ollie B Bommel en Asterix en Obelix. 
Ook Jezus at met mensen, met iedereen. Wij 
mensen zijn afhankelijk van eten, drinken en 
elkaar`.  
 
De eerste gang wordt rondgedeeld:  

 
heerlijk 
suiker- en 
krenten-
brood. 
 
 
 
 
 

 
De 
brassband 
speelt (nadat 
zij zelf ook 
iets gegeten 
hebben) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen gaan de kinderen knutselen, 
verderop in de tuin: zij verven de herberg 

Zingen: Lied 276 uit het Liedboek/ Lied 568 uit 
Gezangen voor Liturgie: 
`Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die 
naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar 
hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er 
binnengaan om recht voor God te staan` 
 
De kinderen 
komen even 
terug om te 
luisteren naar:   
 

Het verhaal 
van de koning 
die bedelaar 
werd, door pastor Susan Boukema, gebaseerd 

op Matteüs 25, vanaf vers 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: 
`Mag ik dan bij jou` 
van Claudia de 
Breij, gezongen 
door de kinderen 
en begeleid op 
gitaar door Ingrid 
Dol. Het duurt niet 
lang of iedereen 
zingt zachtjes 
mee!   
 
Een tweede gang 
wordt rondgedeeld: 
heerlijke, 
zelfgemaakte rolletjes 
met zalm, roomkaas 
en rucola   
 
Ondertussen speelt de brassband 
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De kinderen gaan weer verven en wij zingen: 
Lied 806 uit het Liedboek: 
`Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is `t beloofde land` 
 
Het Evangelieverhaal, vrij naar `Koning op een 
ezel`, Nico ter Linden. Verteld door da. Wiebrig 
de Boer-Romkema. 
 

Korte meditatie door da. Wiebrig de Boer: 
 
Je kunt 
het 
behoorlijk 
benauwd 
krijgen 
van dit 
verhaal.  
Het geeft 
nogal te 

denken, het is niet genoeglijk, maar juist 
confronterend. Hoe is het eigenlijk met mijn 
dienstbaarheid gesteld?  
Lucas vraagt Matteüs bezorgd: ‘Ben je niet 
bang dat de mensen van zo’n verhaal wakker 
liggen? ‘Nee’, zei Matteüs in deze hertaling van 
Nico ter Linden, ‘dat is juist mijn bedoeling.‘ 
 
Zou wakker zijn in de Bijbel te maken kunnen 
hebben met niet-ingedut leven? Met niet je tijd 
wel uitzitten?  Met alert blijven op wat er om je 
heen gebeurt? Met niet onverschillig worden, 
maar je nog kunnen laten ráken. Met niet 
koudbloedig raken maar warmbloedig blijven, 
hart hebben voor en houden van mensen?   
Dat je je leven niet slapend doorbrengt, maar 
wakend, als mensenkind van God, geroepen 
om tot je bestemming te komen en om samen 
te leven met je medemensen. En om de hoop 
van de wereld als herberg voor iedereen 
wakker te houden?  
Zou wakker blijven ook betekenen: niet leven in 
ruste, maar je altijd weer laten ver-ont-rusten?  
Dat je, hoe goed en kwaad in deze wereld ook 
verstrengeld zijn, ook in onszelf, en hoe goed 
en fout lang niet altijd zo helder en eenvoudig 
en zwart-wit te onderscheiden zijn,  

dat je toch blijft na-denken, niet in slaap valt, 
maar je wilt blijven bezinnen op wat God en 
mensen dienen eigenlijk inhoudt, ook voor jou en 
mijn leven, hier en nu, in deze tijd waar zoveel 
speelt en aan de hand is. Je blijven afvragen: wat 
staat mij als mens te doen? En om te doen wat je 
hand vindt om te doen.  
 
Hoe antwoord ik op wat op mij afkomt?  
Hoe word ik mens? en medemens?  
Heb ik een kamer vrij in mijn hart?  
Hoe kan ik meetimmeren aan een beetje 
herbergzaamheid in deze wereld?  
 
Mensen welkom heten en niet uitsluiten.  
Je hart openen, brood en liefde delen 
en zo Gods Licht weerkaatsen. Amen.  
 

Wij gaan de herberg bekijken: 
Deze is vakkundig en prachtig gekleurd! 
 
Een derde gang 
wordt bij de 
herberg 
rondgedeeld: roze 
koeken, 
stroopwafels en 
chocola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

29 mei 2016 

4 

Wij gaan weer aan tafel 
Diaken Alie Kalsbeek kondigt de 
collecte aan. Deze is bestemd 
voor de aanschaf van 
ondergoed en schoenen voor 
vluchtelingen. 
 
Mevr. Reitsma-Boesenkool 
heeft tientallen kaarten 

gemaakt. 
Deze 
worden 
vandaag 
verkocht en 
de opbrengst is voor hetzelfde doel. 
 
Wij zingen het collectelied: Lied 419 uit het 
Liedboek/ Lied 551 uit Gezangen voor Liturgie: 

`Wonen overal 
nergens thuis, 
aarde mijn 
aarde, mijn 
moeders huis. 
Vallende 
sterren, de 
schim van de 
maan, 

mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen, veel geluk` 
 
Wij bidden en danken 
 
Wij zingen staande ons slotlied: Lied 216 uit 
het Liedboek (melodie: Morning has broken) 
1. `Dit is een morgen als ooit de eerste, 
    zingende vogels geven hem door. 
    Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
    beide ontspringen nieuw aan het woord` 

2. `Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
    vochtige aarde, geurig als toen. 
    Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
    al wie hier wandelt, ziet: het is goed` 
 

Zegen   
Wij zingen de zegenbede van St. 
Patrick, oersetten yn it Frysk troch 
Hindrik van der Meer 
Zegen: voorgangers 
Refrein: allen 
`Dat it paad op dy takomt en de 
wyn de goede kant útwaait 
dat de sinne blier dyn antlit 
beskynt en de rein dyn lannen 
myld bedript. 
Refrein, 2x 
En oant wy elkoar wer moetsje, oant wy elkoar 
wer moetsje meist burgen wêze yn de palm fan 
Gods hân` 
 
Collecte voor de onkosten bij de `uitgang` 
Ook is bij de uitgang 
weer de gelegenheid om 
adresbriefjes mee te 
nemen voor een 
vakantiegroet.   
 
 
 
Medewerkers 
Voorgangers:  Pastor Susan Boukema 
                                Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
De brassband o.l.v. John Blanken 
Gitaar:   Ingrid Dol  
Openluchtdienstcommissie         
Leiding kindernevendienst 
Medewerkers en kinderen uit de RK Parochie en de Prot. 
Gemeente 
 
Met dank aan Abe en 
Koosje voor het gebruik 
van hun prachtige locatie! 
 
CBB   

 


