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                     PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 
Paaswake 16 april 2017 

 
In de vroege ochtend om 
06.00 uur staan we buiten bij 
het kleine hek op het 
kerkhof; een nieuwe plek 
omdat door de realisering 
van de urnengraven de 

vroegere plek niet meer 
geschikt is.  
Het begint al licht te 
worden en de vogels 
fluiten voluit. Na een 
welkom door ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema zingen 

we rondom het open vuur 
“Morning has broken” , 
begeleid door Marije en 
Ingrid Dol (trompet en 
gitaar). Na een stilte en een 
enkel woord zingen we met 
dezelfde begeleiding “De 

Heer is waarlijk opgestaan”. 
De tekst bij het vuur luidt: 
Meitsje in fjoer  
yn ’e tsjustere nacht 
en nim alle bangens wei 
De nieuwe paaskaars wordt omhoog gehouden, 
Kristus, juster en hjoed 
Begjin en ein – Alfa en Omega, 
Yn syn hân lizze 
tiid en ivechheid 
krêft en hearlikheid 
yn alle ivichheid 
Amen.   
De voorganger en 
diaken Nieske Span 
ontsteken de paaskaars 
aan het vuur. 
Mei it Ljocht fan Kristus 
dy’t yn hearlikheid 
ferrize is 

 
it tsjuster út ús libben ferdriuwe. 
Daarna gaan we de kerk in.   
 

De lof van het licht 
We zitten in de kerk met een 
kaarsje, die bij binnenkomst is 
uitgereikt.  
We zingen lied 594 (solo, koor en 
allen) “Wachters op de morgen”. 
Als wij “Licht van Christus” 
zingen draagt diaken Nieske 
Span de paaskaars de kerk 
in, waarbij drie maal het Licht 
wordt bezongen: op de 
drempel, halverwege en bij 
de tafel. Als de paaskaars 
staat wordt het 
licht daarvan 
doorgegeven 
aan de hele 
gemeente. Zo is 
het licht 
geworden in de 
kerk.  
We zingen, vanmorgen met pianobegeleiding, 
lied 600: 4 en 5 “Licht, verschenen uit den hoge”.  
 

De lezingen 
Vanmorgen verhalen 
en liederen over 
schepping, licht, 
bevrijding, opstanding 
uit duister en dood. 
Eerste lezing door Arie Dol: Genesis 1: 1-5, er 
moet licht komen.   
Zingen lied 602 “Met niets van niets”, koor vers 1-
3, allen vers 4. 
Tweede (gezongen) lezing over de bevrijding uit 
de slavernij: lied 168: 1,2,3 door het koor “When 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

16 april 2017 

2 

Israel was in 
Egypt’s land” en 
het refrein “Go 
down, Moses” 
door allen.   
Derde lezing 
eveneens door 
Arie Dol: Jesaja 55: 6-11, Gods wegen gaan 
onze wegen te boven.   
Zingen lied 686: 3 “De geest die ons bewoont”. 
Vierde lezing door voorganger: Matteüs 28:1-
10, de vrouwen bij het lege graf (Friese 
bijbelvertaling). 

Dan volgt het lied “Zing 
het morgenlicht 
tegemoet”. Het koor zingt 
het refrein voor, daarna 
zingt het koor drie 

coupletten, waarbij het refrein drie maal wordt 
gezongen door de gemeente.   
 

Belijdenis en doopgedachtenis 
Als gemeente maken we een kring in het 

centrum van de 
kerk en zingen 
ondertussen 
psalm 42: 1 en 7 
“Evenals een 
moede hinde”. 
Het doopvont 
wordt gevuld 
met water.  

Het gedicht “Een 
vogel durven 
zijn” van Alfred 
C. Bronswijk 
wordt gelezen 
door Anneke 
Postema.   

Een ieder wordt 
uitgenodigd om zijn of 
haar doop te gedenken 
door de hand door het 
water te halen.   
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema zingt solo 
het lied “Uit het water opgestaan” (tekst Helmer 
le Cointre, muziek Marcus Veenstra).   
 

Maaltijd van de Heer 
Lied 394 “Hoog staat de paaskaars 
opgericht”, koor 1,2, voorganger 3,4, 
gemeente 5,6.   
De voorganger leest Lucas 22: 19-20 over 
het brood en de beker (Bijbel in Gewone 
Taal). 
Na gebed en het samen uitgesproken 
Onze Vader 
wordt ons de 
vrede toege-
wenst  en 

wensen wij elkaar de 
vrede toe.   

 
Bij het delen van brood 
en wijn klinkt er 
pianomuziek. 
 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 642: 1 “Ik zeg het allen, dat Hij 
leeft”.  
 
Daarna 
worden 
we 
heenge-
zonden 
met de 
zegen, 
afgesloten 
met het Amen. 
 
In de kapel staat het paasontbijt klaar: 
paasbrood, ei en koffie of thee of chocolademelk.  
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Ook hier zijn we als gemeente bij elkaar. 
Voor de liefhebbers kan er daarna ook nog 
gewandeld worden met Minne en Afke 
Hoekstra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Diakenen: Nieske Span, Tjitske Visser 
  Alie Kalsbeek   
Piano:  Klaske Deinum 
Trompet, gitaar: Marije en Ingrid Dol 
Koster:  Gerrit de Vries 
Lezingen: Arie Dol, Anneke Postema 
met medew. van: projectkoor 
  commissie voorbereiding 
  diensten goede week / pasen 
SIW     

 


