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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

                Wirdum Fr e.o. 

                 8 april 2012 
‘Peaskewacht’ 

   

We beginnen deze 
dienst ‘s morgens 
vroeg in het donker 
met een vuur aan de 
voet van de toren 
buiten de kerk.  
Klokslag 6 uur horen 
we naar de lofzang 

van de vogels en 
klinkt de tekst bij het 
vuur: 
‘Meitsje in fjoer yn ‘e 
tsjustere nacht en 
nim alle bangens 
wei’.  
Nadat de paaskaars 
aangestoken is aan 
het paasvuur, gaan 
we de kerk in. 
‘de nacht is foarby. 
In nije dei brekt 
troch: de sinne fan 
gerjochtichheid giet 
oer ûs op. Amen’.  
 
 

 
 
De yntocht fan it 
Ljocht. 
Diaken Jannie 
Lindeman draacht 
de Peaskekears de 
tsjerke yn. Trije 
kear wurdt it  
‘Ljocht fan Kristus’ 
songen.  
 
 
 
 

De lof fan it Ljocht. 
Het licht wordt 
doorgegeven aan alle 
aanwezigen, het wordt 
licht in de kerk. 
 
We zingen het lied: 
“Licht, ontloken aan het 
donker’. 
 

Dienst van de schriften 
Harry Veenstra leest de eerste lezing met ons uit 
Genisis 1: 1-5; 
‘De schepping van de hemel en aarde’ 
God zei:’Er moet licht komen,’ en er was licht. 
Hierna  klinkt muziek van Klaske Deinum op 
piano.  
Iepie Lindeboom leest  de tweede lezing uit 
Excodus 14: 19-29; 
‘Doortocht door de Rietzee’ 
Aukje Tawafra leest de derde lezing uit  
Marcus 16:1-8; ‘Het lege 
graf’. 
 

Preek 
Vanmorgen kwamen we 
hier in het donker aan bij 
de kerk. We wrijven ons 
de ogen uit en geloven 
onze oren niet! Een morgen vol symboliek, 
rituelen. We hoeven niet alles te begrijpen, we 
kunnen er met ons verstand niet bij. We mogen 
horen, zien, ruiken, voelen. Gisteren waren we 
lamgeslagen door het sterven van Jezus. Maar 
we hebben het niet opgegeven, vroeg in de 
ochtend komen we bijeen, vinden het vuur, het 
teken van leven, het licht komt en wordt gedeeld. 
“Wat een Licht”. 
De verhalen en rituelen doen hun werk. We 
mogen meegaan op de golven van het goede. 
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“Leafde is sterker dan dea”. 

Belidenis en Doopbetinking 
(we gaan met elkaar om het doopvont heen 
staan.) 
Ds. Wagenaar leest met ons de belijdenis van 

ons geloof. 
Na het doopgebed 
mag iedereen zijn/ 
haar eigen doop 
opnieuw gedenken. 
Dit kan door een 
hand door het 
water te halen.  
Ondertussen 
zingen wij het 
belijdenis lied van 
Bisschop Tutu: 
’t Goede is sterker 
as ’t kweade,  
Leafde sterker as 
haat. 
Ljocht is sterker as 
tsjuster, 
libben sterker as 
dea. 
Hy hat oerwûn, Hy 
hat oerwûn. 
Syn leafde draacht 
ús.  
 
 

 
 

 
We zingen met elkaar het slotliet: 
‘Kristus is ferriisd mei macht’ 
 
Dit lied zingen we straks in de 
ochtenddienst van 9.30 uur aan 
het begin om zo de overgang van   
paaswake naar Pasen te 
benadrukken. 
 
Bij het uitgaan klinkt “Morning 
has broken”, van Cat Stevens. 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds Wagenaar.  
Organist/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:    Drees Visser 
Diaken: Jannie Lindeman 
Voorbereidingsgroep:  Praethuys 

Paasontbijt 
Na de dienst gaan we met elkaar naar de Fikarij.  
Daar staat een heerlijk ontbijt klaar!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En de 
jeugd… 
kaarsen 
en vuur…  
 
 
 
 


