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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 9 maart 2014 – 10-uursdienst 

 

Met een al heerlijk warme zon in de rug en oude 

jassen?? komen de mensen binnen.   

De oude jassen mogen 

direct worden afgeven - 

wat ermee gebeuren gaat 

is nog een verassing. 

En sommigen maken zich 

daar wel wat zorgen om, 

het is tenslotte tijd van 

inkeer, boetedoening en gebed. In vroeger tijden 

werden bij boete en rouw de klederen gescheurd... 

 

Dienst van de voorbereiding 
Nadat iedereen een plek heeft 
gevonden, worden we welkom 
geheten door de ouderling van 
dienst.  
Het openingslied is Lied 91.   
 

Het liturgisch 
bloemschikwerk wordt 
uitgelegd. Te zien is 
een poort waar je 
doorheen kunt gaan. 
Je kunt via een poort 
ook een ruimte 
binnengaan voor stilte, 
rust, bezinning. Daarna 

door die poort weer naar buiten, het leven in.   
De twee grote bladeren zijn als de zegenende 
handen van God boven ons leven.  

 

Dienst van de schriften 
Psalm 118 wordt voorgelezen door Gjalt 

Lindeboom. Het 
is één van de 
pelgrims-
liederen. 
 
Daarna leest 
Hennie 
Holwerda een  

 
verhaal voor aan de 
kinderen. We horen 
daarin over ezeltje 
Eddy dat wordt 
uitgekozen om 
Jezus te dragen op 
zijn weg naar 
Jeruzalem.   
Vervolgens zingt de 
muziekgroep 
‘Hosanna’ en 
worden de oude 
jassen op de vloer 
gespreid. (aha!) De 
kinderen lopen 
erover heen met 
zelfgemaakte 
palmtakken. Een 
echt feestelijk 
gezicht! 

 
Overdenking 
Het thema van 

deze 40-dagen-tijd 

is ‘zoek de stilte’. 

Vandaag gaat het 

over uitbundige 

stilte. Die twee 

woorden lijken 

elkaar uit te sluiten.  

Ds. De Boer legt de link met de ‘stilte’ die deze week 

over Wirdum viel, toen er bij UPC een storing was en 

er niet kon worden gebeld, gemaild, geappt en 

televisie gekeken. En hoe moet je dan opeens 

communiceren? Het werd stil, op een vrolijke manier.  

Stilte leidt tot overdenking, bezinning, maakt 

aandachtig. 

Stilte kan ook iets onheilspellends hebben, zoals we 

nu ervaren bij de gebeurtenissen in Oekraïne. Wat 

gaat er gebeuren? Stilte voor een storm of erger? 
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We gaan verlangen naar die Stad van Vrede, die 

Jezus op het ezeltje binnenrijdt. De stad en tijd 

waarin God ‘alles in allen’ zal zijn. 

En nu al wil Jezus de poorten van ons hart 

binnenrijden. Niet hoog te paard, maar 

‘laag te ezel’ (N.vd Linden) 

En de stilte hebben we nodig om ons 

te bevragen: Waar raakt Jezus mij, 

waar zet Hij mij toe aan? 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  voorjaarszendingsweek – de ouderen           
                    in Moldavië 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil 
gebed. 
De bloemen gaan 
naar dhr. 
Soepboer. 
 

Heenzending 
en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 415.  
 
 

Wij worden heengezonden met de Zegen van 
de Heer.  
 
 

 
 
Vervolgens 
gaan de 
kinderen ons 
voor naar 
buiten,  
de zon in. 
 
 
 

 
         Medewerkers 
          Voorganger:  W.de Boer-Romkema 
          Organist:    Klaske Deinum 
          Koster:   Wiebe Brouwer 
          Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
          2e ouderling:  Carla van der Graaf 
         Diakenen: Janny Pimmelaar en 

Wiebe  Jongbloed 
          Praethuys:   Iepie en Gjalt Lindeboom,  

Henny Holwerda, Laura de 
Jong, Harry Visser, 
Geartsje vd Meer,  

                              Germen ten Cate 

         Vesper 
           In de avond wordt          
           het laatste      
           avondgebed van dit                    
           seizoen gehouden.  

 


