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Palmpasen Martinikerk Sneek 
2 april 2023 

 
 
     Aanvang kerkdienst  9.30 uur - Palmpasen 

 
Voorganger   : ds.Aukje Westra 
Ouderling van dienst   : Jennie van Breda 
Lector    : Corine de Boer  
Organist    : Bob van der Linde 
Koster                              : Roelof Dijkstra 
Beeld en geluid                  : Henk de Vries en Klaas Faber 
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Welkom, mededelingen 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen Psalm 118: 1, 6 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 
118:1 
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 de Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

118:6 
Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 

 
Drempelgebed 
 
Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
DIE HEMEL EN AARDE DRAAGT MET ZIJN LIEFDE. 
God, U bent er voor ons  
en wij zijn gegeven aan elkaar. 
Schenk ons hart dat doorzichtig en zuiver is, 
SCHENK ONS EEN GEEST DIE VAST EN MOEDIG IS. 
Want wij willen verder gaan op de weg 
die Jezus, uw Zoon, voor ons uitging. 
BRENG ONS TERECHT, GOD, BRENG ONS THUIS 
EN LAAT ONS WONEN IN UW ZEGEN. 
AMEN 
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Gesprek met de kinderen 
 

 
Kinderen maken Palmpasenstokken 
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Luisteren naar Julia Bullock, I wish I know how it would feel to be free 
 
I wish I knew how it would feel to be free 
I wish I could break all the chains holding me 
And I wish I could say all the things that I should say 
Say them loud, say them clear for the whole wide world to hear 
 
I wish I could share all the love that's in my heart 
Remove all the bars that keep us apart 
And I wish you could know what it means to be me 
Then you'd see and agree every man should be free 
 
I wish I could be like a bird up in the sky 
How sweet it would be if I found I could fly 
I would soar to the sun and look down at the sea 
Then I'd sing because I'd know 
Yes, I'd sing because I'd know 
Oh yes, I'd sing becausе I'd know how it feels to be free 
 
Ik wou dat ik wist hoe het voelt om vrij te zijn.  
Ik wou dat ik alle kettingen die me vasthouden kon breken. 
Ik wou dat ik alles kon zeggen wat ik zou moeten zeggen. 
Ze luid zeggen, zeggen, ze duidelijk zeggen, 
zodat heel de wereld het hoort. 
 
Ik wou dat ik alle liefde in mijn hart kon delen, 
dat ik de tralies die ons gescheiden houden kon wegnemen. 
En ik wou dat jij wist hoe het voelt om mij te zijn, 
dan zou het zien en met mij eens zijn, 
dat ieder mens vrij hoort te zijn. 
 
Ik zou dus wel een vogel in de lucht willen zijn, 
hoe heerlijk zou het zijn als ik kon vliegen. 
Oh,  zou naar de zon vliegen en die onder mij de zee zien. 
Ik zou zingen, omdat ik zou weten, 
En ik zou zingen, omdat ik weet, 
ja, ik zou zingen omdat ik weet.  
Oh ja, zou zingen omdat ik weet, 
hoe het voelt om vrij te zijn. 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Schriftlezing  Jesaja 50: 4-7  
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Zingen Lied 435: 1  
   Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

 

Schriftlezing Matteüs 21: 1-11 
 

Zingen Lied 435: 2, 3 Rechtvaardigheid is zijn bestel 
435:2 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

435:3 
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

Overweging 
 

Orgelspel 
 

Zingen Lied 548: 1, 2, 3 Het heeft de Heilige behaagd 
 

548:1 
Het heeft de Heilige behaagd 
mij in armoede te bewonen, 
een schamel huis, een onderkomen 
van niets, waarin het licht zich waagt 
en wordt getemperd door de wanden, 
maar mild in schijnselen blijft 
branden. 
 
 

 
548:2 
Lamp die in mij te wiegen hangt, 
naam die mij woorden zacht leert 
spreken, 
wijsheid die niet meer wil ontbreken 
in mij die naar uw licht verlangt, 
ik wil nu gaan op rechte wegen. 
Geen tegenstander houdt mij tegen

548:3 
Al word ik onverhoeds gewond, 
al komen zij om mij te schenden, 
ik weet tot wie ik mij kan wenden: 
ik leef met U in vast verbond, 
Gij die mij naar U hebt geschapen 
en in wiens kracht ik mij ontwapen
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Voorbeden, Onze Vader 
 
De kinderen komen terug  
 
Zingen in canon 
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Gesprek met de kinderen 
 
Sjonge Liet 261: 1, 2, 3 Ljocht ferlit ús net (Frysk) 
 
1 Ljocht, ferlit ús net, 
aanst sil skimer ús oerstreame 
foar de nacht, dy’t fol fan dreamen 
syn fisjoenen sjocht. 
Yn it tsjuster waakst it ljocht. 
 

2 Ljocht, waaks yn ’e nacht 
nim tsjin ’t kweade_ús yn dyn hoede, 
yn genede, ús te’n goede, 
mei dyn wûndere macht. 
Yn it tsjuster wurdt it ljocht. 

 
3 Ljocht, dat ús genêst 
yn ’e skimer fan it skieden, 
wol gerjochtichheid ferspriede 
foar wa’t leafde lêst. 
Yn it tsjuster glânzet ljocht. 
 
 
Zegen 

_____________ 
 
COLLECTEN 
 
De 1e collecte is voor het bloemenfonds 
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 
 

 

 

 

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16 
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Bloemen 

De bloemen gaan als groet en bemoediging  

van ons allen naar: 

Mevr. S. Cnossen – Hoekstra 

It Schut 1/102 

 
_________________ 

 
 

Uit de gemeente 
In de afgelopen periode is overleden: 

Geertje Lootsma, Frittemaleane 7/025,  

op de leeftijd van 82 jaar. 

 

_____________________ 

 

 

Pasen 2023 belooft een bijzondere dag te worden. Niet alleen 
omdat we weer Pasen in de Martini mogen vieren, maar ook 
omdat op deze dag Hanna Elise en Niels Binne gedoopt zullen 
worden! Hanna is de dochter van Henrike Westert en Laurens 
Horjus. Niels is de zoon van Sylia Horjus-Modderman en Paul 
Binne Horjus, broertje van Jelle en Marijn. Iedereen is van harte 
welkom bij deze feestelijke dienst! 

 

________________________ 
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