PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 28 maart 2021
Palmpasen
Welkom

Op deze Palm- en Passiezondag
mogen wij opnieuw beperkt
samenkomen in de kerk. Dit stemt
ons tot dankbaarheid, al zijn er
veel lege plekken. Ouderling van
dienst, Elizabeth Mozes, heet
iedereen in de kerk aanwezig en
gemeenteleden en gasten thuis
van harte welkom.

Bij deze zesde zondag in de veertigdagentijd:
Palm – en Passiezondag
Het is een zondag met twee gezichten: De jubel
van de intocht en met het binnenkomen in
Jeruzalem is er de aankondiging van het lijden.
Het Hosannageroep zal gauw
omslaan in `Kruisig Hem!`
Gebed van een ezel –
classispredikant Wim
Beekman
Uit: `Als het leven broos
wordt`, kroniek van een
coronajaar, bezinning voor
Vastentijd

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied, Lied 550: 1 en 3 wordt door
de predikant en ouderling gezongen. De andere
aanwezigen lezen de tekst in hoofd en hart
mee: `Verheug u, gij dochter van Sion, en
jonkvrouw Jeruzalem, juich!`

Hierna volgen bemoediging en groet:
V:
Onze hulp in de naam van de Heer
A:

v:
A:

V:

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT!

Hij is voor ons een barmhartige
Vader

EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN
TROUW

Genade en vrede van God die
onze Vader is

A:

EN VAN JEZUS CHRISTUS DE HEER

A:

AMEN

v:

In de gemeenschap van de Heilige
Geest

Zingen: Lied 118: 1: `Laat ieder 's HEREN
goedheid
prijzen, zijn
liefde duurt in
eeuwigheid`
Bij de
liturgische bloemschikking
Het zevende werk van barmhartigheid `De doden
begraven`. In Matheüs komen
we dit werk van
barmhartigheid niet tegen.
Toch is het in bijbels
perspectief een belangrijke
gebeurtenis. In het licht van
de opstanding betekent het
dat je iemand als graan in de
akker legt in afwachting op de Grote Dag. De
tulpen, paars, als de kleur van gedenken. De
verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door
rozemarijn, het bitter-zoete kruid, als herinnering
aan leven. Zorgen voor doden – tot het einde
zorgdragen voor elkaar. Ieder leven is van
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waarde; we noemen iemands naam, in leven en
in sterven. En spreken onze hoop uit dat niet
het laatste woord is aan de dood.
Zingen: Lied 961: `Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God
onze Heer, aan Hem behoren
wij toe`
De earste skriftlêzing is út
Jesaja 50: 4 – 7 en wurdt
lêzen troch Elizabeth Mozes,
yn it Frysk
Luisterlied: `God, geef dat
mijn gedachten gericht zijn op
U` (Dietrich Bonhoeffer)
(Lied uit Nederland Zingt
Dichtbij, 15 november 2020)
De tweede lezing is uit het
evangelie naar Marcus: 14: 1 11 en wordt gelezen door
Hannah Reitsma, diaken van
dienst.
Sjonge: Liet 558: 2 en 3:
`Jezus, dy’t mei sûnders iet,
foarst dy’t op in ezel ried en
om Sion triennen liet, Kyrie
eleison`

Korte meditatie

Een dag vóór het aanbreken van het feest van
Pesach en het ongedesemde
brood wordt in
achterkamertjes de
gevangenneming van Jezus
d.m.v. een list beraamd.
Jezus ligt aan bij een feest, bij
Simon van Bethanië. Daar is
een vrouw, zonder naam
maar duidelijk wel met een
gezicht. Dichtbij Jezus. Uit
passie? Uit diepe liefde en
bewogenheid voor Jezus? Of
uit een soort roeping? Haar
overwegingen krijgen we niet mee. Alle

aandacht gaat uit naar haar hart dat zich uitgiet in
zo`n liefdevolle handeling. Ze stapt door haar
angst heen want ze heeft er geen weet van hoe
haar gebaar ontvangen wordt. Maar ook daar zijn
omstanders die er iets van vinden en hun oordeel
klaar hebben. Kún je op afstand invoelen wat
zich tussen Jezus en deze vrouw afspeelt? Je
bent als omstander buitenstaander. Zo ook wij in
deze tijd van social media. Waar is de
zelfreflectie gebleven? Eerst bij jezelf naar
binnen kijken want waar staat jouw eigen ego het
zicht op een ander mens in de weg? Waar is
jouw woede een uitlaatklep voor? Ze voeren
tegen haar uit. Jezus zegt: `Laat haar met rust.
Zij heeft iets goeds gedaan. De armen zijn
levenslang bij jullie`. Zij heeft Jezus nu al gezalfd
en gedaan waar haar hart haar toe geroepen
heeft. Zij durfde erop te vertrouwen dat het licht
van de Eeuwige Jezus zou dragen en ook haar.
Zij ging tot het uiterste want zij wist: daar zal
liefde zijn. Voor haar, voor Jezus, voor jou en
voor mij. Amen.

Stilte
Orgelspel
Dienst van gebeden en gaven

De ouderling van dienst heeft een aantal
mededelingen: - de bloemen
gaan als groet van onze
gemeente naar Hans en
Ymkje Bergstra; er zijn binnenkort weer
ambtsdragers verkiezingen; de diensten in de paascyclus
met o.a. op 3 april een Paas
Chalenge, georganiseerd door
Jeugd!, voor iedereen; bijdrage aanleveren voor nieuw beleidsplan
Diaken Hannah Reitsma deelt mee dat de mand
voor de voedselbank in de maand april weer in
de Superrr staat en de bestemming van de
collecten:
1e: Jeugdwerk JOP, met een PowerPoint
Presentatie op de beamer
2e: Onderhoud gebouwen. Een bijdrage kan via
de bank worden overgemaakt.
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Onder het luisterlied `Hosanna, hosanna, we
maken een rij` komen de jongste kinderen
van de zondagsschool binnen met hun
Palmpasenstokken en stellen zich op vóór de
liturgische tafel

Wat betekent de Palmpasenstok? – Karla
Hingst gaat met de kinderen in gesprek

Zending
en
zegen

Thuis en
in de kerk
ontvangen
wij de onmisbare zegen van de Heer. Wij
beamen de zegen met een gesproken `Amen`

De gebeden worden besloten met het `Onze
Vader`, in samenspraak:

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 en 5: `Laten wij God

De oudste kinderen van de zondagsschool
staan buiten met hun Palmpasenstok. Feest
op deze Palmzondag!
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loven, leven van het licht, onze val te boven in
een evenwicht`
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