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                PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                           “Een open herberg” 

Wytgaard 19 nov. 2017 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Op deze morgen ging het een beetje anders 
dan anders. We gingen met zijn allen naar de 
Rechtsom Academie in Wijtgaard.  
Het thema van deze dienst is:   

” Een open herberg” 
en waar kan dat beter 
dan in de voormalige 
kroeg van Wijtgaard. Bij 
binnenkomst kregen we 
een liturgie en een 
heerlijk kop koffie. 

 
 
 
 

 Om tien uur stonden 
alle stoelen op zijn plek 
en konden we gaan 
zitten. We werden 
welkom geheten door 
ouderling van dienst 
Janny Veenstra. 

We zingen als 
openingslied 
lied 276: 1 en 
2: “Zomaar 
een dak 
boven wat 
hoofden, deur 
die naar de 
stilte 
openstaat” 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V:  Onze hulp in de naam van de Heer 

A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Laat mij voor altijd bij u wonen 
A:  Blijf dicht bij mij, zodat ik veilig 
ben(Ps. 65:5) 
     Amen 
 
Ter inleiding op deze themadienst 
Loïse Zuidersma  geeft een 
korte uitleg over deze dienst. 
Het thema is: open herberg, 
dus de dienst is  in de kroeg. 
Wat hebben kerk en kroeg 
met elkaar gemeen. Je kunt 
bij beide gratis naar binnen 
en iedereen is welkom. Misschien krijgen we 
deze morgen een antwoord op de vraag hoe 
gastvrij wij zijn.   
Tjitske Brouwer bespreekt dit thema met de 
kinderen. Wanneer ben je gastvrij. Als je mensen 
uitnodigt en een gesprekje begint. De kinderen 
hadden deze morgen koffie geschonken, dus 
waren ze heel gastvrij. 
We zingen nu met elkaar liet 55: 1 en2.  Dit is uit 
Tusken rein en sinne: “Wês wolkom allegear” 
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de 
keuken om  creatief aan de slag te 
gaan. 
 
Gastvrijheid in de bijbel 
Zomaar een dak boven je hoofd, 
anders dan we gewend zijn, 
verrassend anders vandaag. God 
laat zich overal kennen en ook hier 
mogen we Zijn liefde proeven, wie 
je ook bent, waar en hoe je er aan 
toe bent. Ook Jezus toonde 
gastvrijheid in zijn liefde en 
goedheid naar de mensen toe. 
Gastvrijheid, openheid zijn 
essentieel in de Bijbel. De gastvrijheid van God 
leert ons zelf gastvrij te zijn, om ruimte te maken 
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voor de ander, wat lang niet altijd eenvoudig is. 
Deze viering van vandaag in de herberg 
spreekt van gastvrijheid. 
 
Rondje van de zaak 
Elke keer als de bel klinkt 
(van voetbalclub W.W.S 
meegenomen door 
Samir), wordt er een 
Bijbeltekst over 
gastvrijheid voorgelezen 
door Klaaske de Boer als 
rondje van de zaak. Als 
een goed glas vol van 
genade. Die wordt je geschonken en als 
opdracht mag je die bewaren in je eigen hart. 
De eerste tekst is 1 Petrus 4:9: 
”Weest gastvrij voor elkaar zonder te klagen” 
 
Intro op het Bijbelverhaal. 
Ds. Wiebrig geeft een korte toelichting op het 

verhaal van 
de verloren 
zoon. Deze 
vraagt zijn 
vader om 
zijn deel 
van de 
erfenis. Hij 

wil de wereld in. Hij vindt dat hij niets meer 
heeft om voor te leven en als je nergens wat 
om geeft zoek je de gevaren op.   
 
De jongste zoon wil de wereld in. 

Jan Sybren de 
Jong trekt zijn jas 
aan, neemt zijn 
tas op en gaat 
weg. Hij heeft het 
hier wel gehad en 
wil meer van de 
wereld zien. 

 We zingen na zijn vertrek lied 27: 1 uit 
Tuskentijds: 
 
“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 woord bij ons te gast 
 Frieda Wijbrandi leest “het 
woord is vlees geworden” uit : 
Jezus, van mens tot mens, van  
Karel Eijkman.   
 
Lezing 
De zoon is intussen weer in 
beeld. Berooid en hongerig. Dit 
verhaal is een hervertelling van 
Karel Eijkman en wordt voorgelezen door ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema. 
Jezus ziet de zoon zitten en krijgt medelijden met 
hem. Hij zit bij de varkens. Dieper kun je niet 
zinken. Varkens zijn immers onrein en wordt niet 
door de joden gegeten. Hij durft niet terug naar 
zijn vader. Kan niet meer zijn zoon zijn. 
Ieder mens is een kind van zijn vader en ook van 
God. Als je ontkent dat je een zoon bent van je 
vader, ontken je dat je mens bent. Je weg is de 
weg terug naar huis.  

Jezus zegt 
tegen hem dat 
zijn vader naar 
hem omziet. 
Dat doet een 
vader voor zijn 
kind. Hij durft 
niet, maar 
Jezus biedt 

aan een mijl met hem mee te lopen. Na 2 mijl laat 
Jezus hem alleen verder gaan en inderdaad, zijn 
vader ( Tjitte Talsma) 
wacht op hem en ze 
vallen elkaar in de 
armen. Er wordt een 
groot feest gegeven. 
Alleen zijn broer komt 
niet op het feest. Die 
kan zoveel genade niet 
verdragen. Wil dat niet 
aannemen. Delen wij van de genade die we 
krijgen en durven we het ook te accepteren?   
 
Gerrit  Breteler “lit ùs derôm drinke” 
We luisteren nu naar het lied van Gerrit Breteler: 
“Foar alles is een oere, foar alles is in tiid, 
Alles giet nei’t selde plak, mei as sûnder striid. 
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 Het feestmaal 
Terwijl de kinderen 
binnenkomen zingen we 
uit Alles Wordt Nieuw 
1,20:   
“Laat de kind’ren tot Mij 
komen, alle alle kind’ren” 
 
 
 

We delen in wat we ontvangen 
De kinderen zijn druk 
bezig geweest en 
hebben allemaal hapjes 
klaar gemaakt. En 
verschillende kleuren 
limonade. Hiermee 
mogen ze zelf rondgaan. 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ze krijgen een groot applaus voor hun werk. 

 
De eigenaresse van de 
kroeg krijgt een fles wijn 
aangeboden voor haar 
gastvrijheid.   
 
 

Rondje van de zaak.   
De bel klinkt  en Romeinen 12: 13 wordt 
voorgelezen. “Bekommer u om de 
noden van de heiligen en weest gastvrij 
“ 
We zingen nu lied 115 uit: Tussentijd 
“Wonen overal nergens thuis, aarde mijn aarde, 

mijn moeders huis” 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag als 
groet van de gemeente naar 
Fam. Aan Jongbloed Wijtgaard  
1e collecte is voor diaconie  
2e collecte is voor kerkelijk     
    werk 
 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
De bel klinkt weer en de tekst is Psalm 39: 13: 
“Hoor mijn gebed, Heer,   
Luister naar mijn hulpgeroep, 
Wees niet doof voor mijn verdriet 
Want een vreemdeling ben ik, bij U te gast 
Zoals ook mijn voorouders waren” 
 
De dienst wordt afgesloten 
met een dankgebed en 
voorbede voor een paar 
gezinnen in Wirdum i.v.m. 
opname in ziekenhuis en 
verzorgingshuis. 
We sluiten het af met het 
gezamenlijk bidden  van 
Psalm 39: 13 
 
Slotlied. 
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Het slotlied is lied 48: 1,4 en 5 uit: Tussentijds 
“Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw woord 
van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen als geheim en 
zegening”. 
 
Rondje van de zaak 
De laatste tekst is uit Hebreeën 13: 2  
“en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen 
ontvangen”  

 
Zegen 
Hierna 
ontvangen 
we de 
zegen en 
beant-
woorden dat 
met het 
gezongen 
Amen.   

 
 
 

Medewerkers. 
Voorganger:  Da. W. de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling :  Janny Veenstra 
Diakenen:  Nieske Span, janny Lindeman 
Voorbereiders:  Loïse Zuidersma, Samir en Aukje 

Tawafra, Klaaske de Boer, Tjitske 
Brouwer-Bosch, Jan-Sybren de Jong, 
Frieda Wijbrandi en da. Wiebrig de 
Boer-Romkema 

Plaats:   https://rechtsomacademy.nl/   
HM 
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