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           Protstantse gemeente Wirdum Fr. e.o 

                     Rooms Katholieke parochie Wijtgaard 

                                 Zondag 14 juni 2015 

          Oecumenische openluchtviering Wurdum/Wijtgaard 

                            Thema: Alleen of samen?        
                  

Deze morgen gaan we met zijn allen naar de tuin 
van 
Camstrastate 
aan de 
Werpsterdyk. 
De zon laat 
nog even op 
zich 
wachten, 
maar de 
temperatuur 
is 
aangenaam 
en er staat 
geen wind. 
De koffie 
staat klaar 
en door 
verschillende 

mensen zijn weer heerlijke cakes 
gebakken.  
Ondertussen kunnen er weer 
kaarten worden gekocht, die mevr. 
Reitsma-Boesenkool heeft 
gemaakt. De opbrengst hiervan 
gaat naar het project van Hâns 
Romkema, waar ook de opbrengst 
van de eerste collecte heen gaat. 
 
Welkom 
Om 10 
uur heet 
Trienke  
Poelstra 
ons van 
harte 
welkom 
en wenst 
ons met elkaar een fijne dienst. 
 
 

Liturgische opening 
Dit wordt gedaan door ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
en gemeente samen. 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw is voor eeuwig 
a. Die Zijn schepping niet loslaat 
v. die ons lief heeft in al onze bonte kleurenpracht 
a. Veelkleurige vogels als wij zijn, ieder met een    
    eigen lied, 
v. Wees hier bij ons aanwezig, God 
a. Stem ons af op Uw stem 
v. Doe ons bij U geborgen zijn 
a. Kind aan huis bij U. Amen 
 
We zingen 
het 
openingslied: 
Tussentijds 
2: 1,2 en 3 / 
Gezangen 
voor Liturgie 
456: 
“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe 
onzegbaar ons nabij.” 
 
Inleidende woorden over het thema van de 
viering. 
Het thema van de viering is; Alleen of samen?  
Ds. Wiebrig vertelt dat al 12 jaar de parochie en de 
gemeente van Wirdum deze dienst  samen 
voorbereiden. Ook helpen beide scholen mee. Want 
wat moet je alleen beginnen? Samen kun je veel 
meer. Er is een visioen van een heel grote boom waar 
alle vogels hun nest kunnen hebben. 
 
Gebed om ontferming. 
Ds. Wiebrig bidt het gebed om ontferming wat steeds 
door de gemeente wordt afgewisseld met : “Heer, 
ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U” 
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We zingen nu  Tussentijds 2: 4 en 5 / Gezangen 
voor liturgie 456:  ”Gij zijt in alles diep verscholen in 
al wat leeft en zich ontvouwt” 

 
Er wordt door 
één van de 
kinderen van 
de T.J. 
Roordaschool  
een gedicht 
voorgelezen , 
waarna  de 
kinderen van 
deze school 
het lied “de 
wereld is een 
toverbal” voor 
ons zingen.  
 

 
Lezing uit het Oude Testament 
De lezing uit het Oude Testament is uit Ezechiël 17: 
22-24 uit de nieuwe Bijbelvertaling. Het wordt 
gelezen door Ilona Lesscher. 
God zegt dat Hij uit de top van de hoge ceder een 
teer twijgje zal wegplukken en dat planten op een 
hoge en verheven berg. Het zal takken dragen en 
vruchten voortbrengen en een prachtige ceder 
worden, waar alle vogels, alle soorten die er zijn in 
kunnen wonen.  

We 
beantwoorden 
deze lezing 
met het lied uit 
Gezangen 
voor Liturgie 
567 b / 
Liedboek 981: 

1 en 3: “Zolang er mensen zijn op aarde” 
 
De kinderen van De Arke zingen nu lied 181 uit het 
Liedboek: “Een heel klein zaadje waait weg op de 
wind” 
 
Opdracht voor de kinderen.  
De kinderen mogen nu naar de knutselhoek om met 
de leiding van de kindernevendienst iets te maken 
wat voor ons allemaal nog een verrassing is en wat 
we na de preek kunnen bewonderen. 
 
De volgende lezingen worden gedaan door Pastor  
Susan Boukema. 
 

Lezing uit de brieven: 2 Korinthiërs 5: 7,  uit de Nije 
Fryske Bibeloersetting : “ Wij libje troch leauwen, net 
troch sjen”  

 
Evangelielezing. 
De evangelie-
lezing is uit het 
heilig 
Evangelie van 
Marcus, 
hoofdstuk 4: 
26- 34 uit de 
Bijbel in 
gewone taal. 
Jezus zegt dat Gods nieuwe wereld lijkt op een 
man die zaad gestrooid heeft op het land. Die 
man gaat slapen en staat weer op en intussen 
groeit het koren. Hoe dat gebeurt weet de man 
niet. De aarde zelf laat het groeien. Zelfs het 
kleinste mosterdzaadje groeit uit tot een grote 
boom met dikke takken, waarin de vogels kunnen 
nestelen. 
 
Overweging door pastor Boukema. 
Op youtube is een filmpje te zien met allemaal 
korte fragmenten, 
nieuws en 
filmnieuws. 
Tussendoor hoor 
je steeds Allah 
Akbar. God is 
groot. Hierop is 
ook te zien dat de vliegtuigen in het WTC vliegen. 
Het moet een grap voorstellen en er wordt van je 
verwacht dat je er om lacht. Maar dat is niet om 
te lachen. Het doet je pijn in je hart. Het leed van 
anderen is niet iets waar grappen over moeten 
worden gemaakt. Allah Akbar wordt door de 
moslims uitgesproken bij hun gebeden. Dit mag 
niet bespot worden. Mensen denken vaak dat de 
God van een andere religie niet de ware God is 
en dat je die dan mag beschimpen en bespotten. 
Kerken hebben ook hun eigen geschiedenis 
geschreven om elkaar te veroordelen, pijn te 
doen en naar het leven te staan. Er werd zelfs 
gemarteld om de mensen te bekeren. De Paus 
vroeg in 2000 vergeving voor het geweld. Zelfs 
gezinnen kunnen door verschillende geloven 
uiteengedreven worden. Maar er is maar ÉÉN 
God en die God luistert naar iedereen die tot 
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Hem bidt, zowel christen als 
moslim en vele andere 
geloven.   
God is degene die we denken 
te vereren terwijl we anderen 
veroordelen. Wij geloven in 
een persoonlijke God, maar 
God is niet ons persoonlijk 
bezit. Geen hart is  hetzelfde 
en daarom zijn er zoveel 
verschillende opvattingen. Het 

verhaal van God is niet zwart/wit maar met heel 
veel kleuren. In de prachtige boom van God 
kunnen alle vogels wonen, zoals in de boom die 
uit dat kleine mosterdzaadje groeit. Er is plaats 
voor iedereen. Wij kunnen de groei niet sturen, 
maar ons alleen maar verwonderen. Als we 
elkaar kwetsen en doden raken we onszelf in 
ons hart. Laten we als veelkleurige vogels in 
Gods boom gaan zitten en elkaar waarderen. 

 
Na de 
over-
weging 
zingen 
we lied 
765: 1,4 
en 5: “Gij 
hebt met 

Uw brede gebaren de mensen gestrooid uit Uw 
hand, en in de seizoenen der jaren volmaakt Gij 
de oogst op uw land” 

 
We kunnen nu een 
wandelingetje maken en zien 
wat de kinderen gemaakt 
hebben. De kinderen van de 
Arke hadden zichzelf 
getekend en al voor de dienst 
aan de rand van het grasveld 
opgesteld. Sommigen hadden 
zich alleen getekend en 
sommigen stonden op één 
vel. Je kunt samen zijn, maar 
als je wilt mag je ook wel 
eens alleen zijn. In de 

knutselhoek hadden de kinderen kleurige 
vogels gemaakt en die werden in de 
perenboom gehangen. Onderweg kregen we 

mosterd-
koekjes, 
gebakken 
door Ilona 
Lesscher.   

 
Als we weer op onze plaatsen zijn gaan zitten 
zingen we lied 923; “Wil je wel geloven dat het 
groeien gaat, klein en ongelooflijk als een 
mosterdzaad” 
 
 
Dienst van het delen. 
Hâns Romkema vertelt nu iets over het project 
Mumosho in Kongo. De mensen daar zijn zo arm 
en er is geen school in de buurt. Als je moet zien 
te overleven is het vaak niet mogelijk om de 
kinderen naar school te sturen. Die moeten op 
het land werken. Met onze bijdrage kunnen er 
misschien weer kinderen naar school met een 
gevulde maag en hopelijk kan er in het dorp later 
een school worden gebouwd. Hier wordt dus de 
eerste collecte voor gehouden. 
 
Voorbeden. 
De voorbeden worden gedaan door Hannie 
Jaspers en steeds na de woorden: zo bidden wij, 
beantwoorden we met: “Hoor ons bidden, God en 
luister, wees nabij in licht en duister” 
De gebeden worden afgesloten met het zingen 
van ”God fan fier  en hein ùs Heit” 
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Nadat ons door ds. Wiebrig de zegen is 
meegegeven zingen we nog als slot lied 978 / 
Gezangen voor Liturgie 574: “Aan U behoort, o 
Heer de heren” 

 
Er is nog een collecte bij de uitgang voor de 
onkosten en kunnen we een briefje met een 
adres voor een vakantiegroet meenemen. 
Ook worden we nog uitgenodigd voor een kopje 
koffie. Hiervan wordt dankbaar gebruik 
gemaakt. 
 
Medewerkers: 
Voorgangers:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 

en pastor Susan Boukema 
Brassband Wurdum o.l.v. John Blanken 
Kinderen van de T.J,. Roordaskoalle en van de 
Arke 
Leiding kindernevendienst 
Openluchtdienstcommissie. 
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