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        PROTESTANTSKE GEMEENTE 

Wurdum Fr e.o. 
   Peaskewach - snein, 27 maart 2016

Iere moarn 
Yn it tsjuster rinne we, ûnder de paraplu oer de 

Buorren nei tsjerke. It is 
betiid, want fannacht 
moasten we de klok in 
oere foarùt sette. Us 
fuotstappen klinke hol op 
‘e klinkers, in inkelde auto 
passearret ús op wei nei 
deselde bestimming.  As 

we tichteby komme sjogge we in grut tal 
minsken – jong en âld – om it Peaske-fjoer 
hinne stean. As de klok seis slacht, wurdt it stil. 
It wie nog sa betiid en donker dat de fugels nog 
net warber wiene. 
 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema ferskynt út it 
tsjuster, hjit elkenien wolkom en lêst it gedicht  
Pasen foar fan Riet van Haeringen. 
 
 Nei in amerij fan stilte seit se: “Meitsje in fjoer 
yn ‘e tsjustere nacht en nim alle bangens wei...”  
Wylst hja de nije Peaskekers omheech hâldt 
sprekt hja út:  

Kristus, 
juster en hjoed 
begjin en ein 

Alfa en Omega. 
yn syn hân lizze 
tiid en ivichheid 

krêft en hearlikheid 
                      yn alle ivichheid 
                                Amen. 
 
 
Mei it koorke ûder lieding fan Klaske Deinum 
wurdt songen: “Kom as it tsjuster is, mei fjoer 
dat de nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat 
altyd bliuwt” 
 

Diaken Alie 
Kaslbeek komt 
mei de 
Peaskekers nei 
foaren. Wylst dy 
oanstutsen 
wurdt oan it 
fjoer; seit ús 
foargonger: 
 

Mei it Ljocht fan Kristus 
dy’t yn hearlikheid ferrize is. 

it tsjuster út ús libben ferdriuwe. 
 

De nacht is foarby gien, 
de dei is oanbrutsen: 

de sinne fan gerjochtichheid 
giet oer ús op. 

Amen 
 
Dêrnei geane 
wy de 
tsjustere 
tsjerke yn. 
Wat folget is 
in fiering fol 
symbolyk.   
 
 
 
Yntocht fan it Ljocht 

As elkenien plak fûn hat 
sjonge we mei it koar: 
“Wachters op de morgen, 
hoever is de nacht?”  
 
As wy “Ljocht fan Kristus”: 
sjonge, draacht de diaken de 
Peaskekers de tsjerke yn. 
Trije kear wurdt it Ljocht 
besongen, op ‘e drompel, 
healwei de tsjerke en by de 
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tafel. De peaskekears wurdt teplak set. 
 

De lof fan it Ljocht 
De diaken jouwt it ljocht no troch oan de hiele 
gemeente. Stadichoan oerwint it ljocht it 

tsjuster.  
 
Ds. Wiebrig-
de Boer- 
Romkema 
seit de 
wurden fan 

Jezus: “Jezus zei: Ik ben het licht van de 
wereld. Gelooft in het licht, zolang je het licht 
hebt, opdat jullie kinderen van het licht mogen 
zijn” 

 
Songen 
wurdt liet 
600: 4, 5: 
“Licht, ver-
schenen uit 
den hoge”  

 

Bijbelverhalen 
Jan 
Bergsma 
leest uit 
Genesis 1 
de verzen 
1-5, het 
eerste 
gedeelte 

van het scheppingsverhaal. 
 
We zingen nu lied 602: 1 t/m 4: “Met niets van 
niets zijt Gij begonnen” Het koor zingt de eerst 
drie liederen en allemaal zingen we vers 4. 
 
De tweede lezing wordt door het koor 
gezongen. Dit is naar Exodus, over de 
bevrijding uit de slavernij van Egypte: lied 168: 

1,2,3 “When Israel was in Egypts land, let my 
people go” De gemeente zingt steeds het refrein 
mee: “Go down Moses, way down in Egypt’s 
land”; tell old Pharao: let my people go” 
 
Janke 
Riemersma 
verzorgt de 
lezing uit 
Ezechiël 36: 
24-28. God 
zal zijn volk wegleiden bij de volken en naar hun 
eigen land terugkeren. 
We zingen nu lied 610: 3: “Zijt Gij het Heer, die 
weet wanneer, wij ooit zullen herleven?” 
 
De vierde lezing is uit Lukas 
24: 1-12. Dit is het 
paasevangelie en wordt 
gelezen door ds. Wiebrig.   
We vormen een kring om het 
doopvont en zingen met elkaar de verzen 4 en 5 
van lied 610: “Kom dan en spreek, uw woord en 
breek zo 
onze graven 
open” 
Een van de 
aanwezige 
kinderen 
helpt mee 
om het 
doopvont te 
vullen.   
 
Als geloofsbelijdenis leest Geertsje v.d. Meer het 
gedicht: een vogel durven zijn, van Alfred 
Bronswijk voor. 
“Geloven wil zeggen: 
In jezelf het vuur van de vraag 
Naar de zin van het leven voelen branden. 
Geloven wil zeggen: 
De feiten van deze wereld 
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Niet als voldongen accepteren. 
Geloven wil zeggen: 
Hongeren en dorst lijden 
Onder het gebrek aan recht en liefde. 
Geloven wil zeggen: 
Een vogel durven zijn, 
Die zingt, terwijl de nacht nog donker is” 
 

Doopgebed en doopbetinking 
Under it sjongen 
fan liet 686 :1,2: “ 
De geest des 
Heren heeft een 
nieuw begin 
gemaakt” 
sammelje we ús 

om it 
doopfont 
hinne. 
Elkenien  
dy’t dat 
wol kin 

syn of har eigen 
doop op ‘e nij 
betinke troch 
de hân troch it 
wetter te 
heljen. 
 
 

 

Maaltijd van de Heer  

We worden nu uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Maaltijd van de Heer met de 
woorden: 
“Wij worden genodigd aan tafel te gaan 
Te vieren met brood en met wijn 
Het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan 
Wij willen zijn leerlingen zijn.” 
Deze woorden besluiten we met het tafelgebed: 
v: Breng dank aan God, want Hij is goed 
a: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 We zingen lied 394: “Hoog staat de paarskaars 
opgericht: licht uit licht” Het koor zingt de eerste 
twee verzen, de voorganger 3 en 4, daarna met 
zijn allen vers 5 en het koor vers 6. 
 

Nu volgt een lezing uit Lucas 22 : 19-20 uit de 
Bijbel in gewone taal. Dit zijn de woorden bij het 
breken van het brood en bij het drinken van de 
wijn 
a: Zend Uw Geest, kom in ons midden 
v: Bind ons samen tot èèn lichaam 
dat zindert van leven en geestkracht 
met handen die gerechtigheid doen 
en voeten die gaan op de weg van de vrede. 
A: Maak ons 1e1en, doe ons herleven” 
 
We bidden met 
elkaar het Onze 
Vader waarna 
we elkaar de 
vrede 
toewensen. 
Hierna delen we 
met elkaar het 
brood en wijn. 
Tijdens het delen zingt het koor eerst lied 284: 
“Christus, Gij zijt het licht in ons leven” Daarna 
zingt de gemeente het mee.   
 
Als slotlied zingen we lied 642: 1: “Ik zeg het 
allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan” 

 
 

Heenzending en zegen 
Na de zegen antwoord de gemeente met een 
volmondig ja. 
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Mei elkoar ite 
In de kapel staat de koffie, thee en 
chocolademelk klaar en kunnen we een heerlijk 
stuk paasbrood eten met een lekker eitje er bij.   

 
 
Wie dan nog zin heeft kan een wandeling 
maken rond Wirdum. Dit onder leiding van 
Geertsje v.d. Meer. Omdat het regende was de 
animo niet erg groot. Met vier mensen hebben 
ze de tocht gemaakt.   
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Foargonger:      ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
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Koar û.l.f.:  Klaske Deinum  
Alderlingen:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:          Alie Kalsbeek en Nieske Span 
Koster:       Johannes Koornstra 
Piano:                Klaske Deinum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


