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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 24 maart 2012 

PALMPASEN

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet 
de aanwezigen en gasten 
welkom.  
Daarna zingen we ps. 68 : 7 
"God zij geprezen met ontzag" 

  
Ds. de Haan begon de dienst op deze 
koude zondag door te stellen dat wij 
nu een idee krijgen hoe Palmpasen in 
Siberië wordt gevierd. 
  

Thema intocht van Jezus 
 Na de bemoediging en groet zingen we gezang 
178 : 1-5 

Jezus om uw lijden groot 
om uw leven en uw dood 

die volbrengen 't recht van God 
Kyrië eleison. 

  
De tekst van de Palmzondag wordt gelezen uit 
Mattheüs 21: 1-11.  Jezus trekt Jeruzalem 
binnen op een ezel en wordt toegejuicht.  

  
Het Bijbelcitaat 
is deze zondag 
van Klaziena 
de Hoop.Hun 
beide kinderen 
hebben zij 
destijds 
opgedragen 

met de zegen voor hun leven in de tekst van 
Marcus 10 : 13-16. Hierin zegent Jezus de 
kinderen. Hij slaat zijn armen om de kinderen 
heen. 
De voorganger merkt op dat die laatste zijn blijf 
hangen….  
  

 
Dienst van het Woord 
We lezen Exodus 3: 1-12. Gods opdracht aan 
Mozes bij de brandende braambos. 
We zingen gez. 178 : 6-10 

Heer om uw vijf wonden rood 
om uw onverdiende loon 
smeken wij in onze nood 

Kyrie eleison 
  
Preek 
God zoekt U. Dat stond op het dak 
als je het centraal station van 
Amsterdam verliet. En dat was een 
prima samenvatting van de Bijbel. 
Het Goddelijke zoeken zit in alle religies.  
In het joods Christelijke besef wordt God 
getekend die de mens zoekt, verliest, weer zoekt 
en hervindt. Hardnekkig op zoek dus. 
Jezus komt niet automatisch. Hij wil gezocht 
worden. God voedt ons ook zo op, dat we iets 
durven te zeggen. 
Mozes was een soort Jezus vooraf. En dan komt 
Hij op deze Palmzondag. Mozes kwam bij de 
brandende struik en God zij: "Kom niet dichterbij, 
Mozes. Trek je schoenen uit. Je staat op heilige 
grond" 
Moslims trekken nog steeds de schoenen uit voor 
ze de moskee in gaan. Zo wordt ook dit een 
eigen veilige plek. Net zoals je huis ook een 
veilige plek is. Je voelt je er thuis. Ds. De Haan 
vraagt zich af of het een idee is om volgende 
week ook allemaal de schoenen uit te trekken als 
we de kerk in gaan…   
De Heiligheid van 
Jezus zoekt een plaats 
tussen en bij ons. 
Respect voor de God 
die ons grenzen stelt, 
maar ook ruimte geeft 
om ons te warmen aan 
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het vuur van God. 
Met deze stille warmte gaan we de Stille Week 
in. Amen 
  
Na de muziek zingen we gez. 192: 1, 5 en 6  "O 
kostbaar kruis, o wonder Gods " 
  

Ons nieuw ingekomen lid 
Klaaske de Boer uit Wergea 
stelt zich nu zelf aan ons 
voor. Tijdens “Tsjerkepaed” 
bezocht ze onze kerk. Ze 
werd  heel hartelijk 
ontvangen en had een mooi 
gesprek. Klaaske werd met 

groot applaus begroet. 
  

Dienst der gebeden 
Het was een Zonnelied van Franciscus met 
afsluitend een stil gebed en “Us Heit”. 
  

Bloemen 
De tekst bij de bloemen 
“Zoon van God gezegend met de liefde van de 
Eeuwige. 
Hij leert 
ons met 
nieuwe 
ogen 
kijken, 
met 
andere 
oren te 
luisteren, 
recht te 
maken 
wat krom 
is. 
Gezegend Jij die Licht bent”. 
  
De bloemen gaan als groet naar B. de 
Jong  Tjaerderdyk. 
  
Collecte 
1e collecte:  kerk in actie 
2e collecte: eigen kerkelijk werk 
  

 
 
 

Palmpasen 
De kinderen komen nu binnen met hun prachtige 
palmtakken.  

Dominee had een gesprek met de kinderen en 
vroeg hoe Jezus op de brommer Jeruzalem in 
kwam.  Het antwoord was duidelijk: Nee op een 
ezel!  

Nadat de kinderen in het looppad stonden zei 
dominee;, Het lijkt de vrolijke optocht wel in 
Jeruzalem.  
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Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij gez. 117: 1 en 3 "Hoe zal 
ik U ontvangen " 
Slottekst met de slotwoorden 
Het is onze Heer en Heiland, die als een Broer 
met ons onderweg is, door zijn en door onze 
diepte heen naar het Licht.  

 
Tot slot kregen we de zegen mee en wij 
beamen dit met het zingend  amen, amen 
amen 
  
De kinderen 
gingen 
buiten staan 
met hun 
Palmpasen-
stok… in de 
harde wind 
en het was 
koud…  
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:            ds.Gerrit de Haan 
organist :                 Albert Minnema 
ouderling van dienst:  Sandór Weerstra 
2e ouderling:           Simon Turkstra 
Diakenen:                Hinke Meindersma  

                  en  Wiebren Jongbloed 
Koster:                    Johannes Koornstra 
Bloemen:                 Fokje Tolsma 
  

 
 


