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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                           Wirdum Fr e.o. 
PALMPASEN 

Zondag 5 april 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Het kind van de zondag is Jan Reitsma. Hij 

spreekt afwisselend met de 
dominee het openingsgebed 
uit.  
Heel veel kinderen van de 
zondagsschool zijn in de kerk. 
Eerst wordt nog verteld wat 
de vorige keer gedaan is. Er 
is gesproken over de 
graankorrel die je in de grond 

kunt doen en dan 
gaat groeien. 
Een potje met 
kiemen van 
zonnebloemen is 
meegenomen om 
als voorbeeld te 
laten zien. Ook 
het werkboek dat 
in deze tijd  

 
gebruikt wordt mogen we in zien.  Deze zondag 
gaan de kinderen de Palmpaasstokken maken. 
De dominee vraagt hun eens na te denken 
waarom Jezus op 
een ezel 
Jeruzalem 
inreed…. Dat 
gaat hij namelijk 
vragen als ze 
straks 
terugkomen. Met 
het licht, 
aangestoken aan 
de Paaskaars, de 
Bijbel en het 
werkboek gaan de 
kinderen naar de 
zondagsschool.  
En daar hebben ze 
het heel druk…  

 
Dienst van de schriften 
1e Lezing is Psalm 118. Dit gaat over de intocht.  
2e  Lezing is uit Marcus 11: 1-11. Deze beschrijft  
de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem. 
De mensen juichen hem toe, leggen hun jas op 
de straat en kappen palmbladeren om ook die op 
de straat te leggen.  
 
Hierna zingen we Gezang 42. Verheugd u,gij 
dochter van Sion. Vers 3 eindigt met: Hij rijdt op 
een ezel. Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij het 
leven terecht.  
 

Preek:  
Stel je voor dat Jezus op een ezel Bagdad, 
Kaboel of bij taliban als koning van vrede en 
gerechtigheid binnen zou rijden… of in 
Madagascar (waar een diskjockey, een ster de 
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macht heeft overgenomen) of in Jeruzalem of 
Gaza…. Plaatsen waar het allemaal draait om 
macht/geweld/prestige/strijd…  
Ook bij de kerst komt de ezel naar voren. In 
onze kerk was er de kerststal en de ezel in de 
kerk. En nog vragen mensen hoe TjitteTalsma 
het voor elkaar kreeg dat de ezel precies op het 
juiste moment balkte. 
 
Welke mensen stonden Jezus daar toe te 
juichen toen hij op de ezel de stad inreed? Dat 
waren vast mensen die uitkeken naar de 
nieuwe toekomst, armen, treurenden, 
vredestichters, zachtmoedigen, 
zaligsprekers….  
Jezus is echter één in wat hij wil en wat hij doet! 
Hij brengt geen vrede met geweld.  
Op de ezel is hij schijnbaar machteloos. Maar 
het is wel om onze ogen te openen. Ik zie, ik 
zie… 
Schijnbaar machteloze liefde…. Maar met 
Pasen zingen we in de vroege morgen dat licht 
sterker is dan het donker.  
Wij willen vlugger en sterk. Dan maar met ‘een 
beetje geweld’ net als in de films. Willen wij 
liever in een Hummer, met een nieuwe JSF…  
Jezus werkt zo niet! Het verhaal van God is 
kwetsbare liefde, dat lijkt machteloos.  
God is liefde. En daarmee lijkt hij onnavolgbaar.  
 
Ook de gemeente van Jezus Christus volgt een 
weg van schijnbaar machteloze liefde. Maar in 
Efeziërs 6 wordt het verteld:  
Houd stand: 
met de waarheid als gordel om uw heupen, 
de gerechtigheid als harnas om uw borst,  
de inzet voor het evangelie van de rede als 
sandalen  aan uw voeten, 
en draag bovenal het geloof als schild waarmee 
u alle brandende pijlen van hem die het kwaad 
zelf  is kunt doven,  
draag de helm als verlossing en als zwaard 
voor de Geest.  
 
Laten wij de ezel zijn die door Jezus gebruikt 
wordt om de liefde van God te laten zien.  
 
We luisteren naar een CD: Gezegend hij die 
komt. SOW 42 
 

FERSTJERREN 
De gemeente wurdt frege stean te gean. 
Op tiisdei 29 maart 2009 is ferstoarn  Tjitske 
Nauta – van der Goot.  

We betinke frou Nauta yn in skoft fan stilte. 
Dêrnei 
wurdt 
songen 
Psalm 90 
fers 1 en 6. 
Der wurdt 
in kearske  
foar har 
oanstutsen 
dat nei de 
tsjinst yn 
de kapel 
set wurdt.  
Dêr is har namme opskreaun .  

 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de gebeden wordt stil gestaan bij het overlijden 
van mevrouw Nauta en bidden we voor Nauta, 
zijn kinderen en kleinkinderen.  
Wij zijn dankbaar dat Simon Turkstra weer thuis 
is uit het ziekenhuis en nu in ons midden is.  
Wij danken voor Elske Posthuma die geopereerd 
is en  bidden dat dit goed mag verlopen.  
En wy bidde dat wy Gods ezel wêze meie.  
‘Us Heit  
Wy sjonge: 

God fan fier en hein ús Heit 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 

troch jo eigen bern beskamme. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: project Brazilië,  
    armoede in de stad. 
2e Collecte: Kerk.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
Robert de Vries aan de 
Swichumerdyk in Wirdum 
De ouderling van dienst ging 
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op weg om de palm bij hem te brengen.  
Het bloemstuk was gemaakt door Fokje Leistra  
 

PALMPASEN 
En dan komme 
42 bern fan de 
sneinsskoalle 
binnen mei 
prachtich 
fersierde 
palmpeaske 
stokken. Sy 
geane by de 
banken stean en 
wy kinne se 
allegearre 
besjen.  
En fansels komt 
de dûmny 

werom op syn fraach oer dy ezel. Der wit no 
wol ien it antwurd op. Ek wurdt der stil stien by 

de 
peaskestokken. 
Dat je dy no yn 
dizze wike leech 
meitsje meie. Sa 
wurd it dizze 
wike leech... Wy 
fiere dat op stille 
tongersdei, goed 
freed en snein 

om 06 oere mei in Peaskewacht.  
Wy wurde útdage om der allegearre by te 
wezen...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEINE 
Wy krije de Seine en befêstigje dat mei it trije 
kear sjongen fan AMEN! 

 
Dêrnei geane de 
bern as in hage 
by it paad stean 
sadat de 
tsjerkegongers 
der tusken troch 
rinne. Ek bliuwe 
in protte 
minsken noch 
efkes 
kofjedrinke en 

neipraten oer de tsjinst 
en grif oer de kommende 
wike...  
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar. 
Organist:  Gert Gatsma uit Aldeboarn.  
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
Diakenen: Frieda Wybrandie en Hinke 

Meindertsma 
 


