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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 16 april 2017 

Paasmorgen
 

De ouderling van dienst Janny 
veenstra heet iedereen van harte 
welkom op deze paasmorgen 
waarop we het feest van de 
opstanding van Jezus vieren. Voor 
velen is dit na de paaswake de 

tweede dienst deze ochtend. De brassband zit 
traditiegetrouw al weer paraat voor de muzikale 
begeleiding. Veel mensen zijn op deze 

paasmorgen naar de Martinuskerk 
getrokken.  
 
Het openingslied is lied 139.’Heer 
die mij ziet zoals ik ben.’ 
Na de bemoediging en groet 
zingen we lied 642 afgewisseld 
door vrouwen en mannen.  

 
De kinderen verzamelen zich om predikant 
Wiebrig de Boer Romkema en vertellen wat ze 
op de nieuwe paaskaars zien. De kaars die 
vanmorgen buiten bij het 
paasvuur is aange-
stoken.   
 
Daarna wordt lied 27 
gezongen. ‘De Heer is 
waarlijk opgestaan.’ 

De liturgische 
bloemschikking 
verbeeldt een tuin 
met witte bloemen. 
Een groot plateau 
met allemaal kleine 
vaasjes met daarin 
verschillende  
soorten witte bloemen vormen een prachtige 
bloementuin.   
Na lied 630 ‘Oerein, in ûnferwachte moarn, de 
dei fan God is kommen’ is het gebed om 
ontferming.  
 
Daarna volgt het 
glorialied 632 ‘Dit is 
de dag die de Heer 
heeft gemaakt en 
gegeven’.  
De kinderen 
verzamelen zich om 
Karla Hingst voor het 

verhaal van Mevrouw 
De Hoop uit het boek 
‘De geluksbrenger, 50 
verhalen bij de 
feestdagen voor 
school en kerk’. “De 
paasvlam is weg en 
wordt uiteindelijk gevonden bij mevrouw De Hoop 
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die altijd zit te hopen. Deze bijzondere vlam is 
niet alleen op de paaskaars maar ook een vlam 
in ieders hart.”  
Voordat de kinderen naar de Fikarij gaan om 
daar creatief aan de slag te gaan zingen we ‘In 
het begin lag de aarde verloren’. 
 

De lezing uit het Nieuwe 
Testament uit de NBV van 
Johannes 20: 1 t/m 18 wordt 
gedaan door Drees Visser. 
Tussendoor wordt lied 626 solo 

gezongen door afwisselend 
Linda Jongbloed (Maria) en 
Dick Sterrenburg (Jezus).  
Tot besluit zingt de hele 
gemeente 626: 8 in het Fries:   
‘Ja, wierlik opstien is de Hear!   
Dat witte wy, dat sjonge wy: 
Hy libbet, is by dy en my, 
Komt mei ús gear’ 
 
 

Preek 
Het nieuwe licht van de Paaskaars werd 
vanochtend ontstoken in alle vroegte, donker 
was het nog… 
Alle vlammetjes ontspringen aan de ene 
Paaskaars.  
Een vlam van hoop, waar je niet meer 
verwachtte dat de zon ooit nog weer zou gaan 

schijnen. 
Of een vlam van opstandigheid, 
dat je doet opstaan om de nieuwe 
wereld een stapje dichterbij te 
brengen. 
Of een vlammetje van verzoening, 

van altijd opnieuw mogen beginnen 
Of van bevrijding om mens te worden, aan het 
licht te komen, zonder angst. 
De liefde kan de dood overwinnen, Laat je 
raken door de verhalen van hoop en liefde. Er 
is hoop, je kunt altijd opnieuw beginnen. 
Leef als een kind van de wind en van de liefde, 
Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, op de 
adem van Gods liefde 
Heb het leven lief en 
wees niet bang, 
Amen 

Na de stilte speelt de brassband.   
 

Mededelingen  volgen de mededelingen.  

De bloemen gaan naar Mevr. Van der Woude en 
de fam. Steringa.  
De collecte is voor het jeugdwerk en het kerkelijk 
werk. 
Dan volgt net als bij de Passion afgelopen 
donderdag in Leeuwarden, het nummer van de 
Kast ‘In nije dei.’ 
 De gemeente zingt uit volle borst met de klanken 
van de brassband mee. ‘De nacht is foarby de 
sinne is frij, om 
heech te gean’.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De kinderen 
komen terug uit 
de Fikarij met 

versierde glaasjes met 
waxinelichtjes die met het 
licht van de paasvlam 
worden aangestoken. 
 

 
Uitreiking van de ‘oude’ paaskaars 
Dan komt het moment dat de paaskaars van 
2016  wordt uitgereikt. Voorzitter Reinder 
Hellinga zegt in 
treffende woorden wat 
de reden is dat deze 
kaars naar Durk van 
der Meulen gaat. Hij 
doet heel veel voor de 
kerk o.a. het kopiëren 
en in elkaar zetten van 
het kerkblad, het vervoer van mensen naar de 
kerk en het brengen van de CD met de preek 
naar mensen die op zondag 
er niet bij kunnen zijn.  
Reinder: ‘Sa soarget ús 
dûmny dat de preek sneins 
by de minsken komt  en Durk 
docht dat troch de wike’.  
Durk bedankt voor de kaars, 
maar zegt dat de eer niet 
alleen hem toekomt want 
zonder alle hulp die hij krijgt zou het nooit slagen. 
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Heenzending en Zegen 
Na de gebeden wordt de dienst feestelijk 
afgesloten met het prachtige lied dat we elk jaar 
met de Pasen zingen. Een van de weinige 
keren dat er Frans wordt gezongen in de kerk: 
“A toi la gloire, O ressuscité, U zij de glorie, 
opgestane Heer”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het trompetgeschal is weer overweldigend en 
en de klanken stijgen ver boven het zingen uit. 

 
Zo komt er weer een 
einde aan deze  ochtend 
waarin de voorganger  in 
het bijzonder de voor het 

eerst ingestelde paascommissie  bedankt voor de 
prima organisatie van de hele paascyclus. 
 
Bij het uitgaan staan de kinderen klaar op het 
kerkpad om ons allemaal een vrolijke tulp of 
narcis mee te geven en zo gaan we allemaal met 
een bloem in de hand en gevuld door de mooie 
dienst, de eerste Paasdag in. 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. Wiebrig de Boer Romkema 
Muzikale begeleiding Brassband Wirdum 
Koster:            Gerrit de Vries  
Bloemen gemaakt door: Fokje Lijstra 
Ouderling van dienst:     Janny Feenstra 
Diakenen:       Wybren 
Jongbloed en Tjitske Cnossen. 
JR 


