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Speciale editie Berichtenblad nr 755a      3 april 2020 

 

 

Van uw kerkenraad 
 

Hier is alweer het derde extra berichtenblad dat we u aanbieden tijdens de Corona-crisis. 

Hoewel we in het begin dachten dat we dat de maatregelen wel tot eind maart of begin 

april kunnen volhouden hebben we toch nog wat meer doorzettingsvermogen nodig, in 

elk geval tot 1 juni. Dat zal velen van u niet meevallen, dat zijn we ons bewust. Hopelijk 

kan dit extra blad met thuisdienst en beetje troost geven. Als u het gelezen hebt kunt u 

het misschien aan iemand anders doorgeven.  

 

Zondag is het Palmpasen, dat we helaas niet kunnen vieren in onze vertrouwde kerk. 

Ook Goede Vrijdag en Pasen zullen we thuis moeten gedenken en vieren. Pastor Tineke 

Bosma heeft voor ons allen een mooie uitgave van het tijdschrift Open Deur besteld. Dit 

krijgt u voor de komende week om toch, zij het binnenshuis, stil te kunnen staan bij de 

lijdenstijd. Het blad heeft voor dit Corona-jaar een passende titel: Gewond leven. 

Hopelijk vindt u er ook lichtpuntjes in! We mogen tenslotte de hoop niet verliezen, na 

Goede Vrijdag komt er immers altijd Pasen, opnieuw weer licht. 

 

Voorafgaand aan de thuisdienst vindt u een gebed van de Doopsgezinde dominee Fulco 

Y. van Hulst. Ook is er een mooi stukje van de kliederkerk over de betekenis van de 

palmpasenstok en tot slot nog enkele mededelingen. Ik wens u namens de kerkenraad 

een gezegende zondag en veel sterkte en troost de komende tijd!  

 

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God. 
R. de Langeac (uit: Hoop, PKN, 2010) 

 

Wietske 

 

 

We verlangen er allemaal naar om te weten 

wat in het verschiet ligt, 

we verlangen naar hoop, 

we verlangen ernaar veranderd te zijn 

in het rijk van de toekomst, 

zodat we de huidige wereld kunnen verdragen 

 

Max Lucado (uit: Hoop, PKN, 2010) 
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Goede God,  

Nood leert bidden, zo wordt wel gezegd,  

maar juist nu,  

in deze tijd van crisis, van verwarring  

en onzekerheid,  

vind ik bidden moeilijk,  

vraag ik mij af  

wat ik u/ jou moet vertellen,  

wat ik mag vragen,  

wat ik mag zeggen.  

Zo veel nood heb ik nog niet te klagen 

God.  

De situatie mag dan verwarrend zij, 

maar ik ben gezond.  

Tegelijk God,  

zie ik zo veel nood in de wereld,  

dichtbij, verder weg.  

Mensen in twijfel, in angst,  

in letterlijke doodsnood.  

Dus wil ik mijn zorg aan u/ jou 

voorleggen,  

Mijn twijfel: mijn God, komt dit wel 

goed?  

Hoe ziet deze wereld er uit over twee 

weken,  

over twee maanden,  

over twee jaar?  

Plots is de toekomst zo onzeker God.  

En ik wil mijn verdriet delen God,  

mijn verdriet om al diegenen,  

die hun dierbaren hebben moeten laten 

gaan,  

zonder afscheid, zonder uitvaart,  

mensen die elkaar niet meer vast 

kunnen houden.  

En mijn oprechte zorg God:  

Wat als het mij treft,  

of mijn dierbaren?  

 

Maar ik wil mij niet laten meeslepen  

door angst, twijfel en verdriet God.  

Help mij daarom oog te houden,  

Voor al die mooie initiatieven die er ook 

zijn.  

Geef dat ik het applaus hoor,  

de muziek die klinkt en verbindt.  

Geef dat ik zelf de moed heb  

en het vertrouwen  

om mijn stem te laten klinken,  

om een boodschap van hoop te 

verspreiden.  

Geef mij de stem om te zingen,  

dat oude lied:  

Wat de toekomst brengen moge.  

Dat ik mij niet overgeef aan wanhoop,  

maar dat ik mijn hoop  

en mijn vertrouwen  

blijf delen.  

Dat ik anderen mag bemoedigen  

en dat ik er voor open blijf staan  

om mij zelf te laten bemoedigen.  

Help ons God, help mij,  

er voor de ander te zijn  

waar mogelijk,  

hoop en vertrouwen uit te stralen,  

troost en bemoediging te brengen.  

Geef God, dat mijn gebed,  

zich mag voegen in de wolk van 

gebeden,  

die klinkt over de wereld,  

die mensen draagt en verbindt,  

opdat deze tijd  

ook een tijd van hoop  

en vertrouwen mag blijven,  

een tijd van verbondenheid,  

een tijd met u/met jou.  

Amen  

(geschreven door: ds. Fulco Y. van Hulst  
            Doopsgezind  Predikant Harlingen)
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Omhoog die deur, ruimte in de poort! 
 

   Zesde zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen          5 april 2020 
 

 
 

Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst1 

 

 

• Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Deze ‘dienst op papier’ is vanwege ‘corona’ een 

alternatief voor onze gewone gezamenlijke dienst op de zondagmorgen in de kerk.  

 

• Overweeg om van tevoren één (of twee) cd (‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee 

te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 

• Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten.  

 

• Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een gedicht) om 

en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in stilte te overdenken. 

 

• Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 

 

• Na afloop is er een collecte voor onze diaconie. De eerstvolgende gewone kerkdienst nemen we 

het collectegeld mee. Zo zorgen we voor continuïteit in ons diaconale werk.  

 

• Na de huisdienst vindt u enkele pagina’s om met kinderen bezig te zijn met het thema van 

“Palmpasen”. U kunt het ook doorsturen naar eventuele kinderen en kleinkinderen, zodat zij, op 

een eigen wijze bezig kunnen gaan. Dit heeft Petra Prins (jeugdwerker DG Leeuwarden) 

toegevoegd. 

 

• Op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden. 

 

• Koffie is er, vooraf, of na afloop van deze huisdienst. 

 

 

Een gezegende dienst, in verbondenheid met elkaar in Christus, 
 

 

ds. Roelof Akse, voorganger van  

Doopsgezinde Gemeente Drachten – Ureterp en 

 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. 

Reacties op deze liturgie s.v.p. via: renl.akse@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 

about:blank
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De gemeente komt in gedachte samen 
 

‘Omhoog die deur, ruimte in de poort!’ 

‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’, oorspronkelijke tekst lied 435, Georg Weissel, 1623,    
https://www.youtube.com/watch?v=BAJ-059Vdwc   

 

• (eventueel) Muziek 

• Ontsteken van een kaars 

 

Hoor:  Het wordt licht, het wordt weer ochtend, 

een nieuwe dag begint te schijnen na de nachtreis van het duister. 

Roep, mijn hart, in je gezangen bij elke dageraad de god aan die de ochtend licht 

verschafte, die de nacht haar sterren gaf  –  dans die het heelal omkranst. 

Het wordt licht, het wordt weer ochtend, een nieuwe dag begint te schijnen …. 
 

(uit 5e hymne van Synesios van Kyrene, 370 – 413) 

 

• Een moment van stille inkeer  
 

• Bemoediging, in verbondenheid met allen: 

 

Gelukkig ben je als je de God van Jacob & Rachel tot hulp hebt, 

gelukkig wie zijn hoop vestigt op die HEER, scheppende aarde en hemel,  

uw God, Sion, (noem de naam van je eigen woonplek), van moeder op dochter,  

van vader op zoon. We groeten elkaar: Vrede en genade van God,  

van Christus Jezus, Zoon des mensen en van de Heilige Geest, Trooster!  Amen. 

 

• Zingen of lezen NL 62: 1  ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 

 

 

 
 

• Belijdenis van Antjie Krog: (Uit ‘Broze aarde. Een mis voor het universum.’)  

Wij belijden dat we bovenmate zondigen door elkaar,  

en de aarde die ons onderhoudt, dagelijks te beschadigen en te vernietigen door 

wat we doen en nalaten te doen.   

about:blank
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• Zingen of lezen NL 435: 1 en 2  ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’ 

 

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. 

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! 

 

 

• Gebed:  Gij die ver voor ons uit doordrong in ’t land der angst, 

help ons in ’t donker, o Heer, U te vinden. 

Gij die al onze schuld in uw vergeving draagt, 

wees onze vrede, o Jezus, voor eeuwig. 

Gij die met levensbrood door tijd en ruimte gaat, 

geef alle dagen, o Christus, dit brood ons. 

Gij die ver voor ons uit in deze wereld zijt, 

zend ons met vrede en brood, Heer, tot de mensen  (NL 559) 

 

• Zingen of lezen NL 435: 4  ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’ 

 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw koning rijdt. 

Hij komt tot u met troost en vreê 

en brengt u heil en liefde mee. 

Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u ’t leven weer! 

 

• Bijbellezing uit Matteus 21: 1 t.m. 11 (NBV) 

 

Intocht in Jeruzalem  

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfagé  op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee 

leerlingen op uit.2 Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen 

jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en 

breng ze bij me.3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig." 

Dan zal men ze meteen meegeven.' 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd 

is door de profeet: 5 'Zeg tegen Sion: "Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en 

rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'" 

 
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de 

ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen.8 Vanuit 

de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de 

bomen en spreidden die uit op de weg.9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter 

hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt 

in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!' 10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de 

hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde men weten. 11 Uit de menigte werd 

geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea’. 
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• Zingen of lezen NL 118: 7  ‘Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden’ 
 

     

      
 

• Overdenking  
 

Mijn zusters en mijn broeders, 

Wat ons overkomt! 

Wat ons overkomt wanneer je ’t tafereel aanschouwt? De stoet, een ezel, de poort, een juichende 

menigte, de mens op die ezel. 

(Vraag:) Verplaatst u zich, in uw verbeelding, tussen deze juichende mensen in. Leg uw mantel op 

straat. U zwaait met een palmtak: ‘Hosanna! Hosanna voor de Zoon van David’, roept u luidkeels. 

“Omhoog die deur, ruimte in de poort!” 

  Eikenhouten reliëf, 16e eeuw                  
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Een muur beschermt de stad, de zogenaamde ‘polis’, het beschermt haar burgers. De poort 

zorgt voor het regelen van het in- en het uitgaande verkeer. Het kwade buiten, het goede 

binnen. Dat is de gewenste verdeling. De pest buiten de poort, het virus buiten de deur; met 

alle mogelijke maatregelen buiten het lichaam houden…, niet ziek worden! 

Maar onze moderne muren en poorten zijn transparant geworden.  

Wereldwijd zijn er vele contacten. In deze tijden van mondiale, isolerende maatregelen klinkt 

er een algeheel advies: ‘hou de deur dicht!’ Sluit de poort van de stad. Met beschermende 

kleding en met mondkapjes worden ‘muren’ gecreëerd.  Deze fysieke afstand en dit isolement 

staan in schril contrast met het feest van Palmpasen: intocht van de Heer. Er is een 

mensenmassa op de been; mensen en dieren staan dicht bij elkaar. De poort van de stad is 

open! Deze vreugdevolle openheid en toegankelijkheid zijn ook ons verlangen. Maar in deze 

tijd van quarantaine kan dat niet, geen avondmaal, geen paasontbijt- en Paasviering in onze 

vermaningen. Het overkomt ons. 
 

Vandaag verschijnt een Rabbijnse tekst: ‘wie een ezel in zijn droom ziet, mag op het 

Messiaanse heil hopen’. Deze droomtekst verwijst naar profetische woorden uit Jesaja en 

Zacharia (Jesaja 62: 11 en Zacharia 9: 9). ‘Juich Sion! Je koning is in aantocht. Nederig komt 

hij aanrijden op een ezel’. 

 

Waar Zacharia ‘nederig’ noemt, beschrijft Matteüs dit als ‘zachtmoedig’: ‘Hij is zachtmoedig 

en rijdt op een ezelin’. Deze eigenschap klinkt ons bekend in de oren. In de Bergrede 

onderwijst Jezus zijn leerlingen met het volgende inzicht: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want 

zij zullen het land bezitten’ (Matt. 5: 5). En ook de troostende tekst: ‘Neem mijn juk op je en 

leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 

vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matt. 11: 29). 

Een koning die op een paard de stad binnenrijdt is strijdlustig, hij laat zijn macht gelden. Een 

koning die de poort binnenrijdt op een ezel is nederig en zachtmoedig. Net zoals het lastdier 

is deze koning dienstbaar. We zien dat later terug in de Stille Week met de voetwassing, 

vooraf aan het avondmaal. 
 

Onze ziel kent een poort.  

Niet een aanwijsbare, fysieke poort; het is een uitgang- en een ingang van het innerlijke 

leven. Het zijn de gedachten, dromen, ademhaling, onderhuidse stromen van geboorte en 

sterven. Bijvoorbeeld passie muziek van Bach raakt deze ziele-poort aan, of een gedicht, of 

een roodborstje. In deze tijden van onzekerheid en isolement staat deze poort van mijn ziel 

onder druk. Angst en ziekte kloppen op de deur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Kees de Kort,  

    Printebibel 

 

Kijk! In de verte verschijnt een ezel, nog vaag. Er zit iemand op. Wanneer het mij lukt om te 

onderscheiden zie ik Messias! Messias, zachtmoedige koning verschijnt aan mijn poort, 

verschijnt in mijn innerlijke leven als een werkelijkheid. 

‘Wie is die man?’ (Matt. 21:10b). Voor mezelf en in waarheid mag ik antwoorden geven, 

twijfelend, fluisterend, zingend, juichend!  Wat er destijds in Sion gebeurde, kan vandaag in 

mijn huis gebeuren.  

Mijn huis van lichaam en ziel gaat open voor deze Héélmeester! 

“Omhoog die deur, ruimte in de poort!”   (Macht hoch die Tür, die Tor macht weit) 
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• Stilte of muziek, bijvoorbeeld ‘Schilderijententoonstelling’ van Mussorgsky :  
https://www.youtube.com/watch?v=Sq7Qd9PSmR0  

 

Het fragment over de grote poort van Kiev is aan het einde te horen: 

https://youtu.be/Sq7Qd9PSmR0?t=1786  
 

 

 

• Gebed, eigen stil gebed en het Onze Vader: 
 

 

Barmhartige,  

U staat aan de poort van mijn leven. Leer mij om te onderscheiden: recht van onrecht, 

waarheid van leugen, onverschilligheid van compassie. 
 

Heelmeester, uw stille aanwezigheid is gewenst in al die kamers en zalen van ziekenhuizen, 

om het lijden te kunnen verdragen, om te dragen waar stervenden zijn.  

Sterk artsen en verpleegkundigen, ondersteunend personeel en schoonmakers; dat zij moed 

en kracht ontvangen om vol te houden. 
 

Waar mensen thuis in quarantaine verblijven, schenk een bemoedigend contact.  

Voor al diegenen in tehuizen, die geen familieleden of vrienden mogen ontvangen: ontferm U 

over hen, dat verwardheid en isolement niet tot boven hun lippen zal stijgen. 
 

Eeuwige, kom tot ons met troost en vrede, breng uw heil en liefde mee, zodat ons innerlijk 

gesterkt wordt.       
 

In stilte bidden we onze eigen intenties. 
 

Onze vader, die in de hemelen zijt;  

uw naam worde geheiligd,  

uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid     

Amen. 
 

 

• Zingen of lezen NL 118: 9  ‘Dit is de dag, die God deed rijzen’ 
 

Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s Heren naam. 

Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 

• Collecte, voor onze diaconie 

about:blank
about:blank


9 
 

 

• Wegzending met tekst van Filippenzen 2: 1 t.m. 5 (NBV) 

 

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost,  

nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en 

medelijden, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn,  

één in liefde, één in streven, één van geest.  
3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,  

maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.  
4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 

 

 

• Zegenbede 

 

Ik zegen je met rood van de passie, jij leeft! 

Ik zegen je met oranje van de opgaande zon, troostrijk! 

Ik zegen je met geel van narcissen, sta op en GA! 

Ik zegen je met groen van gras, ‘n vaste bodem onder je voeten! 

Ik zegen je met blauw van water, om af te spoelen waar je op stukloopt in het leven! 

Ik zegen je met paars, hoop! Dat als een mantel om je heen geslagen ligt. 

Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij de weg van 

gerechtigheid gaan! 

Amen 
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Mededelingen 

 

• Deze dienst werd samengesteld door ds. Roelof Akse van DG Leeuwarden en DG 

Drachten. 

 

• Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd.  

Onze gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 

 

• De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt 

huisdiensten die toegezonden worden naar alle gemeenten in Friesland en 

Groningen, en daarbuiten. De kerkenraden zorgen voor verdere verspreiding.  

Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.  

 

• Wij proberen deze extra nieuwsbrief wekelijks bij u thuis te bezorgen. Mocht u een 

exemplaar per email voldoende vinden kunt u dat doorgeven aan Thea of Wietske. 

 

• Wilt u dit extra Berichtenblad niet meer ontvangen of liever per email, laat het dan 

even weten aan Thea of Wietske (wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298 

 

• Volgende week zondag ontvangt u een huisdienst van ds. Pieter Post van DG 

Heerenveen. 

 

• Bericht van Sietse Geertsma: onze oud papier actie gaat in april niet door.  

Graag het papier tot de volgende keer in Oktober bewaren. 

 

 

 

 

Tot slot:  

 

• Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en 

gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, 

voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het 

kan, uw diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld 

boodschappen halen. 

 

 

 

 

 

about:blank

