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Dienst van de voorbereiding 
Na de paaswake om 6 uur, het paasontbijt en 
de paaswandeling is de kerk weer open om half 

tien.   
De Brassband zorgt 
deze morgen voor de 
begeleiding en onder 
de klanken daarvan 

komen we binnen. 
We worden welkom 
geheten door 
ouderling van dienst 
Elske Roorda en 
zingen als 
openingslied, lied 632:1 en 2 

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven”  
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp in 
de naam van de 
Heer 
A: Die hemel en 
aarde gemaakt 
heeft 
V: Ontwaak ik, 
nog ben ik bij U 
A: Uw hand draagt mij door de nacht. 
Halleluja!   

 
We zingen nu lied 27: 1 en 7 
“Jezus deed de dood teniet 
Zing daarom het hoogste lied. 
Refrein: 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
Halleluja!” 
 
Bij de nieuwe paaskaars 
De kinderen mogen naar voren 
komen en krijgen uitleg bij de 
nieuwe paaskaars.  
God is het licht, wij mogen uit en in 
dat licht leven. Daarom brandt elke 
zondag deze kaars. 
We zingen nu lied 27:1 en 6 
“In het begin lag de aarde verloren, 
In het begin in de duisternis, 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
`t licht dat vandaag onze dag nog is” 
 
Bij de liturgische bloemschikking 
Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. 
Het is zijn stem die haar doet zien. 
 
“God 
Uw stem 
Wekt ons 
Uit een doods bestaan. 
 
Uw stem roept ons 
Elke dag bij onze naam 
Opdat wij zien 
Wat voor ogen is 
En 
Opstandig leven” 
 
 
We zingen lied 630:1 en 2 
“Oerein! In ûnferwachte moarn, 
De dei fan God is kommen” 
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Nu mogen de kinderen weer naar voren komen 
en wordt hen door Karla Hingst het verhaal 
vertelt van Papillia, de rups. 

Papillia 
verandert in een 
pop. De dieren 
in zijn omgeving 
denken dat hij 
dood is. Maar 
de krekel gelooft 
dat niet. De rups 
had toch 

duidelijk gezegd: tot ziens. De pop valt van de 
tak en ze leggen hem onder een blad. Maar 
dan verandert de pop in een vlinder en begint 
er een nieuw leven voor hem. 
 

 
Dienst van de schriften 
De eerste lezing is 
uit Jesaja 25, 6-9. 
Dit gaat over het 

feestmaal op de Sion.   
 
We zingen lied 118: 1 
“Laat ieder’s Heren 

goedheid prijzen”   
 
Intro op het Paasevangelie 
Uit de 40dagenkalender Kerk in Actie, Jeanette 
van Osselen. 
“Na die nacht van duisternis, 
Oneindig diep verdriet, 
gingen de vrouwen nog eenmaal 
op weg, naar Hem die hen 
het liefste was. 
Hun hart was zwaar als steen 
Omdat Hij het leven liet. 
Op weg naar het verzegelde graf, 
een eenzaam gaan, 
Het graf is leeg. 
Zeg aan Mijn vrienden dat 
Ik leef, zeg het iedereen’ 
Daar op die plek kreeg toekomst naam 
De mensen moed, 
werd hun hart licht en om hen heen 
Zijn stem: ‘Raak Mij niet aan’ 

het gewicht van angst en duisternis 
weerlegd met licht, 
In het vertrouwen 
dat wat Gods hand boetseert 
Zijn afdruk draagt voorgoed” 
 
 
Dan volgt de 2e lezing uit het Nieuwe Testament. 
Uit Johannes 20: 1-18_NBV 
Dit is het verhaal van de opstanding. 
Na de 1e helft va de lezing( 1-13)  zingen we lied 
617: 8,9,10 en 12 
“Ach goede engel, 
zeg mij dan, 
Halleluja, halleluja,   
Waar ik mijn meester 
vinden kan’ 
Halleluja, halleluja. 
Hierna volgen de verzen 14-18 van het 
Johannes-evangelie. 
We beantwoorden deze lezing met het zingen 
van lied 642:1,3,5 en 8 
“Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
Dat Hij is opgestaan” 
 
Preek 
Het geheim van leven-door-
de-dood-heen leent zich niet 
voor grote woorden en 
bombastische muziek. Het 
vraagt om stil ontzag. Het 
leven is niet voorgoed ten 
onder in de dood, maar een 
onderdoorgang. 
Het raakt ons diepste 
verlangen en het kan tegelijkertijd zo dwaas 
aanvoelen om er aan te geloven.   
Misschien moet het ons overkomen, zoals bij 
Maria van Magdala. Ze wordt door de Levende 
bij de naam geroepen. Ze krijgt weer nieuwe 
hoop. Petrus en Johannes waren trager van 
begrip. Evenals Maria als ze voor de eerste keer 
bij het open graf staat. In het geloof gaan we ook 
vaak stapje voor stapje. Verdriet en gemis kan zo 
groot zijn, dat je niks anders meer ziet en 
nergens voor openstaat. Het is niet gemakkelijk 
om “ontzwachteld” te raken. Johannes leert ons 
dat de gang door de benauwdheid van je 
verdriet, van rouw, van angst en pijn naar 
bevrijding alleen maar stapsgewijs kán gaan. 
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De Engelen bij het graf zeggen niet: Maria, wat 
doe je nu, maar vragen: waarom huil je?” Haar 
verdriet krijgt alle ruimte. Ze blijft er niet in. 
Jezus zegt: “er zij licht” en zo roept Hij haar tot 
nieuw leven. 
Maria wil die liefdevolle heelheid vasthouden, 
maar het leven is gaan, een weg van dagen, is 
leven op liefde en dood, zolang je het leven 
hebt. 
Jezus zegt: Raak Mij niet aan. Laat Mij vrij en 
geloof dat het Woord je vrij zal maken uit de 
windsels waarin je altijd weer verstrikt kan 
raken’.  
Mag het zo zijn dat de heelheid van de 
ontmoeting ons verlangen vleugels geeft. Dat 
we mogen zien met het hart. 
Als je niet weet waar je het zoeken moet: dat je 
dan je naam mag horen roepen, die je doet 
omdraaien, bidden en zingen: met de dichter 
van psalm 139:”Uw hand draagt mij door de 
nacht” 
Dan kunnen we opstaan en leven. 
 
Na de preek volgt een moment van stilte en 
muziek van de Brassband 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar Mevr. A.Hoekstra- Elgersma in Weidum en 
mevr. J. v.d.Wal-Jongsma uit Reduzum. 
De 1e collecte is voor het jeugdwerk 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
Tijdens de collecte speelt de Brassband. 

 
Verder is er een 
mededeling over het 
thema voor de 
openluchtdienst op 
17 juni.   
Dit is: Alles wat je 
aandacht geeft, 
groeit. 
Bij de deur zullen 

zakjes met bloemzaad worden uitgedeeld. Het 
is de bedoeling dat je die thuis plant en van de 
bloemen die daar uitkomen, op 17 juni een 
boeket meeneemt. 
 
 
 

Creaties van de kinderen. 
De kinderen zijn 
onder de preek naar 
de Fikarij gegaan. Ze 
komen terug met 
allemaal een kaars 
Hier hebben ze een 

tekening van een hart of een 
kruis opgeplakt. In het hart staan 
symbolen. Een anker en een 
kruis. Ze mogen hun kaars 

aansteken aan 
de paaskaars.   
De leiding van de 
zondagschool 
was een beetje 
zenuwachtig. Het bleek dat er her en der heel 
dikke spinnen in de kerk waren. Maar ja, het was 
1april!!!   
 
Uitreiking Paaskaars 2017 
De voorzitter van 
de kerkenraad, 
Reinder Hellinga, 
mocht de 
paaskaars van 
2017 uitreiken. 
Dit jaar kregen 
Remkus en Janke 
Algra de kaars voor 
het vele werk wat 
ze deden en nog 
doen.  
De gemeente gaf 
hen een groot 
applaus.  
 
 
Gebed 
 Als gebed wordt “Door de dood heen”  uit “Als 
het hart waakt” van Thijs Weerstra gelezen. 
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Heenzending en zegen. 
Als slotlied zingen wij: “U zij de glorie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
We ontvangen 
de zegen van 
de Heer en 
beantwoorden 
dit met een 
driemaal 
gezongen 
Amen. 
 
 
 

Medewerkers. 
Voorganger:  Da. W de Boer-Romkema 
Muziek:   Brassband o.l.v. dhr. Joh. Blanken 
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling:  Elske Roorda 
Diakenen:  Janny Lindeman, Nieske Span 
Koster:   Drees Visser 
Typ: HM    Foto: ROB  


