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             PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 
Zondag 20 maart 2016 

Palmpasen 
Impressies van de dienst 
Ik stapte vandaag een volle kerk binnen met 
veel onbekende gezichten. O ja, natuurlijk, we 
vierden Palmpasen!  

In haar 
welkomstwoord 
vertelde onze 
dominee dat er dit jaar 
weer meer 
uitvoeringen zijn van 
Mattheus-Passie van 
Bach. Dat men zich in 

Amersfoort opmaakt voor ‘The Passion’ en dat 
daar ongeveer een kwart van de inwoners van 

Nederland op tv naar 
zullen kijken. Het 
verhaal, omgezet naar 
vermaak, spreekt 
mensen nog steeds 
aan om de 
achterliggende 
emoties rond lijden en 

hoop. Emotioneel kun je soms ook in je eigen 
dorpskerk worden. Ik werd het een beetje toen 
de kinderen (ongeveer 27), binnenkwamen met 
hun bonte Palmpasen-stokken. De kinderen 
zelf legden ons uit wat de verschillende 
onderdelen van de stok betekenen. Zie 
onderaan dit stuk.  
 
Wist u overigens dat we in Wirdum een 
masterclass hebben? Het is een soort van 
voortgezette zondagsschool. Een aantal 
meiden die voorheen de zondagschool 
bezochten komen nu maandelijks samen onder 
de kerkdienst, in de bar van de Fikarij. Vandaag 
werden ze gecoacht door meester Gysbert 
Wassenaar. Ze hielpen hun oude 
zondagsschooljuffen met de 
Palmpasenoptocht.  
 

Ondertussen liet de geluidsinstallatie van de kerk 
zich niet onbetuigd. Heel eigenzinnig ging ze 
haar eigen fluisterfluitende weg. Maar onze 
dominee liet zich hier niet door van de wijs 
brengen. Zoals Jezus zonder compromissen 
Gods weg ging, zo onverstoorbaar volgde zij de 
weg door deze dienst. 
 
Zingen en lezen 

 Beginlied 118, vers 1 

 Lied 552, vers 1, 2 en 3 

 1e lezing: Lucas:29-42 

 Zingen/lezen: Lied 18-a beurtspraak tussen 
voorganger en gemeente 

 2e lezing: Filippenzen 2: 5-11 

 Zingen 557 

 Na de prediking en mededeling: 
SOW 98 (de kinderen komen binnen met hun 
Palmpasen-takken) 

 SOW 232 na de zegen toen de kinderen zich 
aan weerzijden van het kerkpad opstelden  

 
Liturgisch bloemschikwerk 

Bloemstuk 20 maart 2016 
 
Schoenen aan om met Hem op weg te gaan die 
ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar 
leven. Juichen om de koning op een ezel die 
komt redden. 
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Overdenking 
Het accent van de 
overdenking lag op 
de passiebeleving 
van Jezus. Zijn 
passie was tweeledig 
namelijk: 1) De weg 
gaan zonder 

compromis en 2) Passie in de betekenis van 
lijdensweg. De vraag aan ons (in de Stille of 
Goede Week) is om na te denken over: Wat is 
onze passie? Waar zijn wij voor geroepen? 
 
Bloemen, mededelingen, collecte 
De bloemen zijn voor mevrouw De Jong, 
Bredyk. 
 
Heenzending en Zegen 
Wij zingen uit SOW 232 
Hierna worden wij heengezonden met de 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De takken zelf: Die lagen op de weg waar Jezus 
overheen reed maar ze symboliseren ook dat het 
leven steeds opnieuw doorgaat. 

 De broodhaan: De haan die kraaide nadat Petrus 
ontkend dat hij Jezus kende. Het brood staat ook 
voor het brood van het avondmaal. 

 De rozijnen: Staan voor de 30 zilverlingen die 
Judas kreeg nadat hij Jezus had verraden. 

 Crêpepapier: De kleurige mantels op de weg. 

 De krakeling: Het eeuwige leven 

 De kruisvorm: Het kruis 

 Het ei: Geboorte van nieuw leven van de Heer.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:      Ds. Wiebrich de Boer-Romkema 
Organist:     Albert Minnema  
Koster:       Drees Visser  
Bloemen / liturgisch bloemstuk: Trykst Lindeboom 
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
2e ouderling:       Gjalt Lindeboom  
Diakenen:       Tjitske Cnossen en Tjitske Visser 
GvdM 


