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Protestantse Gemeente Wirdum Fr e.o. 

         Rooms Katholieke Parochie Wytgaard 

17 juni 2018 

Oecumenische Openluchtviering 

Thema: `Alles wat je aandacht geeft groeit` 

 
De klanken van de Brassband 
worden door de  
wind gedragen en meegevoerd. 
Zo worden wij  
geroepen en vrolijk begroet deze 
ochtend. De 
meegebrachte bloemen, 
opgekomen uit  

bloemenzaad, 
sieren in grote 
bakken de ingang  
van het terrein. 
Iedereen zoekt een 
plek voor de  
meegenomen stoel 
in de prachtige tuin 
van  

Camstrastate, bij Abe en Koosje.  
Er heerst een ontspannen sfeer.In de `hof van 
Camstrastate` is de dag hiervoor een 
tentenkamp ingericht.  

De jeugd kampeerde daar de afgelopen nacht. 
Zij zijn vanochtend als eersten aanwezig!   
 

Om 9.30 uur heet 
Gijsbert iedereen 
van harte welkom 
en vestigt de 
aandacht op de 
bloemen.   
Tijdens de 

Paasdienst werd bloemenzaad uitgedeeld en 
door de gegeven aandacht was dit uitgegroeid tot 
een veelkleurigheid aan bloemen.   
 
Wij zingen het welkomstlied, Lied 288: 
`Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn en 
jij met jouw verhaal, lachen, huilen, vrolijkheid en 
pijn, alles mag er zijn!`   

 
Liturgische opening: met het 
oog op het thema van deze 
Openluchtdienst heet Pastoor 
Stiekema ieder welkom in een 
tuin die zichtbaar aandacht 
krijgt.   
 
Hierna zingen wij Lied 978: 1 
en 3: `Oan Jo beheart, o Hear, 
de ierde mei al har deistich wol 
en wee` 

 
De inleiding op deze 
viering wordt gedaan 
door ds. Wiebrig de Boer-
Romkema. Allereerst 
vraagt zij ons om de 
voorkant van de liturgie te 
bewonderen, getekend 
door Lisa. Het thema van 
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de dienst wordt hierin 
verbeeld. Ook is er 
aandacht voor de jeugd die 
vannacht hier kampeerde 
en hierdoor ook gegroeid is 
in aandacht voor elkaar.   
 
 
 

Pastoor Stiekema bidt met ons het gebed om 
ontferming. Na de woorden `zo roepen wij tot 
U` zingen we `Heer, ontferm U` 

Zingen: Lied 769 uit het Liedboek/ Lied 434 uit 
Gezangen voor Liturgie:   
`Laat ons zingen van de dromen, van het hart 
dat liefde kent, van de mens die uit wil stromen 
en zich naar de ander wendt` 
 
Lezing uit het heilig evangelie naar Marcus, 
hoofdstuk 4: 26-34 uit de Bijbel in Gewone 
Taal, door ds. Wiebrig de Boer-Romkema. De 
gelijkenis van het zaad, het mosterdzaadje. 

 
Zingen: Lied 923: `Wil je wel geloven dat het 
groeien gaat, klein en ongelooflijk als een 

mosterdzaad, dat je had verborgen in de zwarte 
grond, en waaruit een grote 
boom ontstond` 
 
Spiegelverhaal: `De kruik 
die stuk was`, verteld door 
Linda Jongbloed.   
 
Hierna worden de kinderen 
geroepen om tijdens het lied 
`te groeien`. Een 
aanschouwelijk schouwspel! 

 
Zingen: Lied 181, solo: 1,2,3; allen: 4,5,6,7: `Een 
heel klein zaadje waait weg op de wind. Het ligt 
verloren op de straat en niemand die het vindt`  
 
De kinderen gaan op naar de bloemen! 
Zij gaan iets maken van de 
meegebrachte bloemen. Wat dat gaat 
worden blijft nog even een verrassing.. 
 

Ter meditatie – ds. Wiebrig de boer-
Romkema 
Het thema vanmorgen is: ‘Alles wat je 
aandacht geeft, groeit’: Als we de mooie 
bloemenzee zien, die we hier samen tevoorschijn 
hebben getoverd vanmorgen kun je enthousiast 
denken: Kijk, dat hebben we maar mooi gedaan 
met zijn allen! En toch… het vestigt de aandacht 
zó op ons doen, het werk van onze handen. Je 
zou vergéten dat onze handen in Gods handen 
zijn, dat wij in alles wat we zíjn en in alles wat we 
dóen in de Zon van Góds goede aandacht zijn en 
dat we daardoor mogen groeien en bloeien. Nog 
vóórdat we ook maar íets doen. Ja, ook jij, ook 
als je zó klein van jezelf denkt, als een onooglijk 
mosterdzaadje: het is niks en het wordt ook niet 
wat met mij. Tegen dat denken in spreekt de 
Bijbel een andere, zo bemoedigende taal: groei 
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maar aan het licht en de liefde van God.  Als je 
het durft ontvangen, als je het aandacht geeft, 
dan kan dat geloof in jou ook groeien. Als we 
ook samen als geloofsgemeenschap die 
genade vieren, dan groeien we daar ook samen 
aan. De zaaier, Jezus in dit verhaal, kan 
daarom wel gaan slapen omdat het zaad al 
gezaaid is. Wat zegt dat over ons als zaaiers in 
navolging van Jezus? Moeten we zaaien en 
dan slápen? Waar dit beeldverhaal van Jezus 
ons zo op wijst, is dat je wel kunt zaaien maar 

dat je niet over de groei gaat, die 
gaat vanzelf, de oogst moet je 
loslaten. Sta daar bij stil en 
verwonder je over de groeikracht 
van het zaad, de van God 
gegeven groei. Kan ik - zelf 
geworteld in Gods liefde - liefde 
een kans te geven, recht, vrede, 

solidariteit, elk mens een goede plek op deze 
wereld? Ook al zie je niet direct vruchten, ook al 
denk je wat een kansloze missie, het is niet 
zinloos. Tot slot een mooie tekst die de 
voorbereidingsgroep had gevonden. 
Geschreven door Elizabeth Kübler Ross, die 
heel veel goede zaden heeft uitgestrooid in 
haar zoeken naar goede palliatieve zorg aan 
mensen die weten dat ze in het einde staan.  
`Als wij ons tot doel stellen te leven 
vol mededogen en onvoorwaardelijke liefde, 
dan zal de wereld werkelijk veranderen in 
een tuin waar alle soorten bloemen kunnen 
groeien en tot bloei kunnen komen` 
Amen 

 
Tijdens de stilte, na de meditatie, luisteren wij 
naar de prachtige zang van de vogels. 

 
De Brassband speelt: `David of the white 
rock  ̀ 

Wij worden op weg gestuurd en maken een 
(stilte) wandeling door de tuin. Zoals een 
bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, 
zo heeft een  mens de liefde nodig om mens te 
worden. 

In de bloementent bewonderen wij het werk van 
de kinderen: een zelf samengesteld bos bloemen 
met een zelfgemaakt kaartje (voor heit!) 
 
Mededelingen en collecte 
(door de jeugd): 
1. Het vergeten kind 
Mevr. Reitsma-Boesenkool 
heeft tientallen kaarten 
gemaakt. Deze worden 
vandaag verkocht en de 
opbrengst is ook voor dit doel. 
2: De onkosten voor deze 
dienst 
 
Tevens ontvangen wij adresbriefjes voor het 
sturen van een vakantiegroet. 
 
Tijdens de collecte speelt de Brassband: 
`When you believe` 
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Dankgebed en voorbeden 
door pastoor Stiekema   
 
Zending en zegen door 
Pastoor Stiekema 
 
 
 
 
 

Wij zingen staande ons slotlied: Lied 981: 
1,2,3 / GvL: 567b: `Zolang er mensen zijn op 
aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang 
zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat 
leeft` 

 
Er is koffie, 
thee, limonade, 
zelfgebakken 
cake en koek. 
 
De Brassband 
speelt: `La 
Danza` 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
 
Voorgangers:  Pastoor P. Stiekema 
                                Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
De brassband o.l.v. John Blanken  
Commissie openluchtdienst         
Leiding kindernevendienst en Jeugd! 
Zendings Missionaire Commissie 
Medewerkers en kinderen uit de RK 
Parochie en de Prot. Gemeente 
 
Met dank aan Abe en Koosje voor 
het gebruik van hun prachtige 
locatie!   
 
Verslag: CBB                   Foto: SB 
 

 


