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                           Wirdum Fr e.o. 

                             Paaszondag 
                              31 maart 2013 

 
Dienst van de voorbereiding 

De feestelijke 
klanken van de 
Brassband 
verwelkomen ons 
in de kerk: het is 
feest want de 
Heer is waarlijk 
opgestaan! 
 
De ouderling van 

dienst heet iedereen van 
harte welkom op deze 
Paasmorgen, zo ook onze 
nieuwe predikant, Ds. 
Wiebrig de Boer, die 
vanochtend in ons midden 
is. Wij zingen ons 

openingslied: `De morgen staat vol vrolijk licht, 
de schepping heeft zich opgericht. Want zie: de 
Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk 
opgestaan!`  
 

Bemoediging op de Paasmorgen: 
V: De Heer is opgestaan! 
G: De Heer is waarlijk 
opgestaan! 
V: Halleluja! 
G: Halleluja!  
Hierna geven we elkaar de 
Paasgroet. 

 
Wij zingen: Lied 215: 1,2 en 3: `Kristus is ferriisd 
mei macht, halleluja! Hill`ge dei nei  
 
neare nacht, halleluja! Dy`t ferhege waard oan`t 
krús, halleluja! Brocht ús yn Gods frijheid thús, 
halleluja! 
 

Dienst van de Schriften 
De kinderen gaan 
naar de 
nevendienst. 
 

Wij bidden het 
gebed bij de 
opening van de 

Bijbel 
Aukje Tawafra leest met 
ons uit Ezechiël 37: 1-14: 
`Een dal vol beenderen`. 
 
Wij zingen: Lied 223: 1-7: 
`De aarde is vervuld van goedertierenheid`. 
 
Elizabeth Vogelzang leest 
met ons uit Johannes 20: 
1-18: `Opstanding`. 
 
Wij zingen: Lied 225: `Sjong foar de Hear in nij 
gesang`. 
Hierna zingen wij als inleiding op de overdenking: 
`Ik danste in de ochtend toen de wereld begon en 
ik leidde de dans van de sterren, maan en zon`. 
 

Overdenking 
Paulus schrijft: “Nu echter is Christus opgestaan 
van de doden en de eersteling geworden van hen 
die slapen”. Wij zongen het vanochtend vroeg al, 
en zonet en straks na de zegen horen wij het 
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nogmaals: `Ik danste in de ochtend-The Lord of 
the Dance`. Ook David danste voor de Ark uit, 
op straat, als een teken van vreugde en dank. 
Ik zie Christus als een man van en voor het 
volk; Hij heeft ooit gezegd: `Ik heb op de fluit 
gespeeld en jullie hebben niet gedanst`. De 
dans van het leven begint op Pasen pas goed. 
Jezus speelt op de fluit en lokt ons naar het 
leven toe. Hij is de voordanser. Stel je eens 
voor dat wij straks in polonaise de kerk 
uitdansen en zo door Wirdum gaan. Het is 
Pasen: de grote dans begint! De dood is meer 
dan het sterven alleen, het is de spiraal naar 
beneden, de macht die het leven verziekt en 
vernietigt. Die is vandaag overwonnen. 
Iedereen is uitgenodigd om nu al iets te beleven 
van het Nieuwe Leven, van vrede, 

gerechtigheid en geluk. Op die 
Paasmorgen heeft God laten 
zien dat wij niet voor de dood 
zijn geschapen maar voor het 
leven. Christus nodigt ons uit: 
Ik danste in de morgen toen 
de wereld begon!  
 

Na een moment van stilte 
brengt de Brassband een 
aantal Paasliederen ten 
gehore.  
 

De 
kinderen 
komen 
terug van 
de neven-
dienst. 
 
 
 
 
 
Staande 
zingen wij  
uit 
Sjongend 
op Wei 
157 de 

geloofsbelijdenis: `Ik geloof in God de Vader`. 

Uitreiking van de Paaskaars 2012 
De voorzitter 
van de 
ouderlingen, 
Corry Brouwer, 
reikt de 
Paaskaars uit 
aan Mevr. Annie 
Plantinga. Zij 
heeft zich meer 
dan 30 jaar 
verdienstelijk 
gemaakt als 
bezoekster en 
lid van het verjaardagfonds van onze gemeente. 
 
Wij zingen: Lied 210: 1,2 en 3: `Oerein, in nije 
blide moarn is út `e kimen brutsen`. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar Dhr. 
en Mevr. Kingma in 
Wytgaard. 
 
 
 
 
 

Collecten: 1e: JOP 
                 2e: Onderhoud gebouwen 
Tijdens de collecte klinkt `Morning has broken` 
van Cat Stevens. 
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Na voorbeden en stil gebed bidden 
wij gezamenlijk het `Onze Vader` 
 
Heenzending en Zegen 

Als slotlied zingen wij: `A toi la gloire`/ `U zij de 
glorie` 

Wij 
gaan 
naar 
huis 
met de 
Zegen 
van de 
Heer. 
Wij 

beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 

Op de muziek van `Ik danste in de 
ochtend` verlaten wij in polonaise de 
kerk en ontvangen onderweg een 
witte tulp. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G.J.D. de Haan 
Samenzang onder begeleiding van de Brassband, o.l.v. 
                               John Blanken 
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen: Arie Dol   
                          Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma   
                               Janny Pimmelaar  
 


