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 Zondag, 13 april 2014 

PALMPASEN 
Wolkom 
Op dizze sneintemoarn fol mei sinne 

ferwolkomt âlderling Simon 
Turkstra de gasten, dy’t 
manmachtich kommen binne.  
As iepeningsliet sjonge wy 
liet 118, fers 1: “Sjong no in 
feestliet foar de Heare, syn 
goedens is de ein fan wei!”  

 
Bemoediging  
Na bemoediging en drempelgebed wordt 
gezongen: “De stilte is uw huis”.  
 
Palmpasenstokken 
Een groepje kinderen van de zondagsschool 

komt binnen met 
prachtige 
palmpasen-
stokken. In een 
gesprekje met ds. 
Wiebrig de Boer 
vertellen ze iets 
over de 
symboliek van 
deze stokken. 

Aansluitend doet leidster Gerda Minke 
Brinksma de eerste schriftlezing, uit Matteüs 
21, de verzen 1-11. Daarna vertrekt het groepje 
weer. Straks, aan het eind van de dienst, zien 
we ze terug, samen met alle andere kinderen 
van de zondagsschool die nu nog in de Fikarij 
aan hun paasstokken werken. 
 
Bloemschikking van vandaag 
De bloemschikking weerspiegelt de sfeer van 
de gebeurtenissen toen. In de stilte van de hof 
van Getsemane legt Jezus zijn hart bloot voor 
zijn Vader. Het is hem zwaar te moede, de 
komende uren zal hij worden verraden en 

verlaten. Zijn strijd wordt weergegeven door de 
donkere callas 
in de 
schikking. Aan 
de andere kant 
van de poort 
staat het 
zachte groene 
mos voor de 
leerlingen die 
slapen.   
Aansluitend 
worden enige coupletten van liet 561 gezongen. 
Het 4de couplet daarvan luidt: 

O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen. 

 
Dienst van het Woord 
De 2e schriftlezing is uit 
Matteüs 26: 36-46. 
 
Preek 
Twee tegengestelde 
gebeurtenissen staan 
centraal. Aan de ene kant de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, waar hij als een vorst wordt 
binnengehaald door een enthousiaste menigte 
die met palmtakken zwaait. En aan de andere 
kant de hartverscheurende situatie in de 
olijfgaard Getsemane waarin Jezus aan God 
vraagt of de beker van het lijden aan hem voorbij 
kan gaan.  De drie leerlingen 
die hij had gevraagd om met 
hem te waken, zijn er niet voor 
hem als hij dat nodig heeft; ze 
vallen tot drie keer toe in 
slaap. Hoe zit dat met ons als 
het erom spant: zijn wij er dan 
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voor de ander of laten ook wij verstek gaan? 
Wat van ons wordt gevraagd wordt duidelijk in 
de Bergrede.  
Bloemen  

De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Lenie 
Bloem in de Theodorus 
Beekhuisstrjitte.  
 
Diensten deze week 
Komende Witte 

Donderdag wordt de Maaltijd van de Heer 
gevierd, Goede Vrijdag staan we stil bij de 
kruisiging. Stille Zaterdag is de kerk ’s avonds 
een half uur geopend, er is dan geen dienst, 
wel is passiemuziek te horen. Zondagmorgen in 
het donker is de paaswake en om half tien de 
Paasviering. 
 

Collecten 
1e: Kerk in actie 
2e: kerkelijk werk. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
In de gebeden leggen we onze zorgen en dank 
voor aan de Heer. Als slotlied worden de 
verzen 1 en 15 van lied 18 gezongen: “ 
Aan het einde van de dienst krijgen we 
Gods zegen mee.   
 
Palmpaasstokken 
Alle kinderen van de zondagsschool 
komen binnen met hun prachtige 
paasstokken, die ze trots laten zien. Buiten 
kunnen we ze nogmaals bewonderen als we 
door de haag van kinderen naar huis gaan. Hier 
en daar wordt al voorzichtig aan de lekkernijen 
van de stokken geknabbeld. 
 
Medewerkers 
Voorganger:   ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:         Klaske Deinum    
Koster:            Klaas Krol 
Ouderlingen:  Simon Turkstra en Arie Dol 
Diakenen:       Wiebren Jongbloed en Hinke 

Meindersma 
Bloemen:        Lies de Jong 
 
 


