KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM
op zondag 28 maart 2021 om 9.30 uur
Palm- en Passiezondag
Zesde zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema
Ouderling van dienst: Elizabeth Mozes
Diaken van dienst: Hannah Reitsma
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Hendrik Hiemstra
m.m.v.: commissie liturgisch bloemschikken
kinderen en leiding van de zondagsschool

1

Orgelspel
Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Openingslied: 550: 1,3
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Bemoediging en groet
V:
A:
v:
A:

Onze hulp in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Hij is voor ons een barmhartige Vader
EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW

V:
A:
v:
A:

Genade en vrede van God die onze Vader is
EN VAN JEZUS CHRISTUS DE HEER
in de gemeenschap van de Heilige Geest
AMEN

Bij deze zesde zondag in de veertigdagentijd: Palm – en Passiezondag
Gebed van een ezel – classispredikant Wim Beekman
Uit: Als het leven broos wordt, kroniek van een coronajaar, bezinning voor Vastentijd
Sjonge: lied 118: 1
1.

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Bij de liturgische bloemschikking
Lied: 961

3

Earste lêzing: Jesaja 50: 4-7
Luisterlied: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U (Dietrich Bonhoeffer)
(Lied uit Nederland Zingt Dichtbij, 15 november 2020)
Lied: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U - YouTube

God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.
Tweede lezing: evangelie naar Marcus: 14: 1 t/m 11
Sjonge: liet 558: 2,3
2.

Jezus, dy’t mei sûnders iet,
foarst dy’t op in ezel ried
en om Sion triennen liet,
Kyrie eleison.

3.

Om de flesse fan albast,
om har dy’t Jo salvje doarst,
teken fan wat komme moast,
Kyrie eleison

Korte meditatie
Stilte
Orgelspel
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen en aankondiging collecte : 1. Jeugdwerk JOP 2. Onderhoud gebouwen
Palmpasen – intocht van de jongste kinderen
Luisterlied daarbij: Hosanna, hosanna, we maken een rij
Hosanna Hosanna we maken een rij Pasen met tekst
De kinderen lopen door het middenpad de hele kerk in met hun stokken
Komen voor de tafel staan
Wat betekent de Palmpasenstok? – Karla Hingst
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Gebeden
Stil gebed hoor God in de stilte naar wat gezegd wil worden in onszelf tot U
Onze Vader
V: Onze Vader in de hemel,
A: maak alles nieuw
V: Geef uw naam aan deze wereld,
A: maak alles nieuw
V: Breng uw koninkrijk tot leven,
A: maak alles nieuw
V: Wees de hemel, wees de aarde,
A: maak alles nieuw
V: Geef uw brood in onze dagen,
A: maak alles nieuw
V: En vergeef ons onze schulden
A: maak alles nieuw
V: Laat ons ook elkaar vergeven,
A: maak alles nieuw
V: God, verlos ons van het kwade,
A: maak alles nieuw. Amen
Slotlied: lied 547: 4,5
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Zending en Zegen
A: amen
Orgelspel
De oudste kinderen staan tegenover de hoofdingang met hun palmpasenstok.
Let goed op de 1,5 meter!
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