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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 14-4-2019   

Palmpasen 
 

Dienst van de voorbereiding 
Door de grote kerkramen 
schijnt de zon op deze  
prachtige en frisse 
Palmpasenmorgen.  
Da Wiebrig de Boer Romkema 
gaat voor in de kerkdienst.   
Na het openingslied 550, 
krijgen van een toelichting bij 

deze zesde zondag in de 40 
dagentijd. De kinderen maken 
een Palmpasenstok en komen 
straks weer terug in de kerk. 
We zitten in de overgang van 
de feestelijke intocht tot het 
begin van de lijdensweg. Deze 
overgang maken we 
vanmorgen mee,.   

Op de beamer staat een afbeelding van Jezus 
die op een ezel Jeruzalem binnen rijdt terwijl de 
menigte zwaait met takken. 

Ondertussen luisteren we 
naar het evangelie van de 
intocht: Lucas 19: 28 -40. 
 
Na het zingen van lied 118 
bekijken we het bloemstuk. 
Acht flessen levend water 
van Gods woord. Met 
daarvoor een boog, de 
poort naar Jeruzalem.   

 

Dienst van het woord 
De tweede lezing volgt uit 
Filippenzen 2: 2-11 NBV met 
aansluitend het Friese lied 
556.’Dit is Jo opgong nei 
Jeruzalem, dit is Jo frede sil 
wy beseffe’.  
De derde lezing is uit Lucas 
22: 1-27. Na lied 558 komt de 
preek.   

 
We leven in een onrustige wereld. We zien 
allerlei landen vol wanorde en onrust. Er is een 
verlangen naar goede leiders, die mensen 
dienen, in plaats van hun eigen korte termijn 
belangen. Dienstbaarheid aan alle mensen legt 
vaak het loodje. Macht is niet alleen iets van 
grote heersers en leiders maar speelt overal een 
rol, invloed kan je altijd ten goede of ten kwade 
aanwenden. Jezus ging altijd tussen 
de mensen, niet erboven verheven. 
Door de poort ging hij van Hosanna 
naar kruisig hem. Jezus houdt ons 
dienstbaarheid voor. Liefde en vrede, 
met soms een hoge prijs. Kan je dat, 
durf je dat als het erop aan komt? Je kunt niet 
veranderen, wat je niet kunt veranderen. Toch is 
leven niet alleen maar wat je overkomt als lot. Je 
hebt wijsheid nodig om te onderscheiden waar 
het op aankomt, inzicht in waar er wél iets te 
kiezen is, in de weg die je gaat, Als je Jezus wilt 
volgen hoe wil je zelf dan leven? Jezus zijn 
leerlingen kregen ruzie over de vraag wie van 
hen de belangrijkste was. Hoe weinig hadden ze 
van hem begrepen hij had het hen nog zo 
indringend voorgedaan door het brood 
aan te reiken en de beker. Als één die 
dient. De belangrijkste moet de minste 
worden en de leider de dienaar. 
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Palmpasen 
De kinderen komen 
om hun 
Palmpasenstokken te 
laten zien. Ze geven 
een mooie uitleg bij 
alles wat er aan het 
kruis zit. Het 

broodhaantje voor de 
haan die gaat kraaien. 
De 12 pinda’s staan 
voor de discipelen, de 
krakeling voor het 
eeuwige le  ven en de 
30 rozijnen voor de       

zilverstukken.   

Daarna volgt orgelspel van Mars van ’t Veer 

Mededelingen en collecte 
Collecte 1. ‘Jongeren doorleven Paasverhaal’. 
Dit was een groot succes vorig jaar. 2000 
jongeren deden mee. Jongeren kruipen door 

middel van een spel in het 
paasverhaal. Ze doen verschillende 
opdrachten en krijgen te maken 
met emoties, als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid en 
troost. 
De bloemen gaan naar mevr. 
Jongbloed – Spoelstra.  
 

Dienst van de gebeden 
Er wordt gebeden voor de ambtsdragers in de 

kerkenraad, die leiding willen 
geven, Laat de zon opkomen 
in ons hart. Niet angst maar 
liefde heeft het laatste Het 
gebed wordt afgesloten met 
het gezamenlijke Onze vader 
waarop de gemeente steeds 

zegt ‘Maak alles nieuw’. 

Slotlied en Zegen 
Het slotlied is 552:2 
Het slotlied is 

 
‘Zijn intocht werd tot teken, 
Tot hoeksteen van het recht 
Van vrede kwam Hij spreken, 
Van leven warm en echt. 
Gezegend is zijn naam. 
Hij heeft aan ons zijn leven 
En liefde doorgegeven 
Tot grond van ons bestaan 
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Wylst de bern de tsjerke 
ferlitte, en bûten oan it paad 
stean gean mei de fersierde 
stok, sjonge wy: ‘dûnsje en 
sjong: Hosanna foar de 
Kening’.  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medewerking aan deze dienst is verleend door: 
Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Mars van’t Veer 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diaken:   Wybren Jongbloed en Janny 

Lindeman 
Koster:   Johannes Koornstra 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra 
Tekst: JR.  Foto: ROB 


