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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 29 maart 2015  Palmzondag      

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze Palmzondag, de zesde zondag van de 
veertigdagentijd, is het thema “Juichende 
handen”.  

Ouderling Corry Brouwer heet 
een ieder welkom Het 
openingslied is lied 118: 1, 
gezongen in het Fries: “Sjong 
no in feestliet foar de Heare”. 

Na stil gebed, bemoediging en 
drempelgebed geeft ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema 
een korte toelichting op 
Palmpasen: de dubbelheid van 

Hosanna en 
Kruisig Hem.  
Een deel van de 
kinderen komt de 
kerk binnen met al 
gerede 
palmpasen-
stokken. Bij hun 
binnenkomst 

zingen we twee maal “Dûnsj’en sjong: Hosanna 
foar de Kening!” SoW-lied 232.   

Ds. de Boer gaat   in 
gesprek met de 
kinderen over de 
betekenis van de 
palmpasenstok met 
alles wat eraan zit. 
Gerda Minke Adema  

 
leest het (verkorte) verhaal “Koning 
op een ezel” van Nico ter Linden. 
Ds. de Boer over de 
bloemschikking: de slinger van rode 
bloemen vormt een weg; zij 
verwijzen naar de uitgetrokken 
jassen als rode loper voor Jezus. 
De handen juichen mee met de vele 

stemmen. 
Na het 
zingen 
van lied 
552: 2,3 
“Dit is een 
dag van 
zingen” 
gaan de 
kinderen 

weer naar de zondagsschool.  
Overgang van liturgie van intocht naar passie: 
lied 556: 1,3,5:  “Alles wat over ons geschreven 
is”. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing is Psalm 118, vandaag 
gezongen volgens lied 118a “Mijn God 
zijt Gij, U wil ik danken”.  
Wisseling predikant en gemeente met 
voorzang en refrein, begeleid op de 
piano. 

De 2e lezing is uit de Fryske Bibel, 
Marcus 14:1-11,  Jezus met kostbare 
olie gebalsemd.   
Zingen lied 558:1,2 “Jezus, om uw 
lijden groot”. 
 
Overdenking   
“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” 
zijn woorden uit Psalm 118, als men opging naar 
de tempel om het paasfeest, de bevrijding uit 
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Egypte, te vieren. Wij gebruiken deze woorden 
bij het avondmaal om Jezus te zegenen. In het 
huis van gebed worden we bewust van de 
liefde van God. Psalm 118 en Psalm 23 
spreken van vertrouwen op God. Gij zalft mijn 
hoofd met olie. Dat deed de vrouw uit Marcus 

ook. Jezus was te gast in Betanië 
(=huis van de armen) bij Simon de 
melaatse. Jezus als heelmaker 
(Heiland), Hij begon altijd aan de 
onderkant van de samenleving. Een 
vrouw, waarvan we geen naam 

kennen, maar waarover we nu nog spreken, 
had het lef (=hart) om Jezus te zalfen, zonder 
aarzeling. In Israël werden koningen gezalfd 
met olie, maar ook de doden. Jezus, een ten 
dode gedoemde koning! 
 De “verspilling” wekt irritatie bij Jezus 
leerlingen; 300 zilverstukken, een jaarinkomen 
van een arbeider! Jezus neemt het op voor de 
vrouw: haar daad van liefde kostte een 
vermogen, maar was ook onbetaalbaar. Voor 
Judas de druppel om over te gaan naar het 
verraad. 
Jezus, de gezalfde, door een onbekende 
vrouw.                         Amen. 
 
Stilte, gevolgd door orgelspel. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar mevrouw Winia-Siksma 
uit Reduzum. Ouderling Corry Brouwer noemt 
alle diensten van de komende Stille Week. Voor 
de Voedselbank wordt voor de volgende keer 
rijst en mie gevraagd. 
1e Collecte:  Kerk-in-Actie (Bangladesh). 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen. 

Tijdens de 
collecterondgang 
komen alle kinderen 
van de 
zondagsschool 
binnen met 
palmpasenstokken.   
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De jongste zoon van mevr. Winia is overleden. 
Voor haar en de familie wordt gebeden; ook 
voor de zieken, andere rouwdragenden, de 
nabestaanden van de omgekomen mensen bij 

de vliegtuigcrash  in Frankrijk. Het gebed wordt 
afgesloten met het Ús Heit. 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is SoW lied 98: 1,2,3 “Zo vriendelijk  
en veilig”.   

Hierna worden 
we 
heengezonden 
met de zegen 

van de Heer, bevestigd 
door een driemaal Amen.  
 
Als we de kerk verlaten 
staan de kinderen met de 
palmpasenstokken aan 
weerszijden van het 
kerkpad opgesteld.  
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Feestelijk!   

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Orgel/piano: Klaske Deinum   
Koster:   Wiebe Brouwer   
Bloemen: Gina Turkstra 
Ouderlingen:  Corry Brouwer, Alie Bouma 
Diakenen: Alie Kalsbeek, Tjitske Cnossen 
Verhaallezing: Gerda Minke Adema 
m.m.v.:  zondagsschool en commissie  
  liturgisch bloemschikken. 
SW 


