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Op het hof 
Op de grens van  het donker naar het licht 

komen we om 06.00 
uur bij elkaar rondom 
het paasvuur op het 
hof van de kerk. De 
vogels zingen het 
hoogste lied.   
Met het koor zingen we 
lied 216: 1,2,3 op de 

wijze van “Morning has 
broken”: “Dit is in 
moarntiid as oait de 
earste”.  
De nieuwe dag is 
begonnen! 
Met het koor zingen wij 

lied 598 “Kom, as it 
tsjuster is, mei fjoer”.   
Dan zingt onze 
voorganger ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema 
“Meitsje in fjoer yn ‘e 
tsjustere nacht”, door 
de gemeente 

beantwoord met Amen. De nieuwe paaskaars 
wordt aan het vuur ontstoken.   
 

De lof van het licht 
Als we de kerk 
binnengaan krijgen we 
een kaarsje. Als 
iedereen een plaats 
heeft ingenomen komt 
diaken Jannie 
Lindeman met de 
paaskaars samen met 
de predikante de kerk 

in. Op de drempel wordt geroepen: Licht van 
Christus, door de gemeente gevolgd met: Heer, 
wij danken U.  
Halverwege de kerk zingt ds. Wiebrig de Boer-
Romkema lied 84: 1 (uit Zingend Geloven deel 6) 
“Het licht is ons voorgegaan en straalt als een 
lopend vuur”.  
Voor in de kerk wordt 
daarna door 
voorganger en koor 
het 2e couplet 
gezongen. 
De brandende 
paaskaars wordt op 
haar plaats gezet. Het 
licht wordt nu in de 
hele kerk doorgegeven.   
Wij zingen lied 601: 1,3 “Licht dat ons aanstoot in 
de morgen”. 
 

Dienst van het Woord 
1e lezing is Genesis 1: 1-5 over de schepping van 
het licht, gelezen door Jannie Lindeman. 
Zingen lied 162: 1,6 “In het begin lag de aarde 
verloren”. 
2e lezing: gezongen psalm 16 (lied 16b – Taizé) 
door koor en allen. 
3e lezing: lied 606, geschreven bij Exodus 15 
(Hanna Lam), koor vers 1 en allen vers 2 en 3 
“Met Mozes zijn wij 
meegegaan”. 
4e lezing is een loflied, Jesaja 
12, gelezen door Sándor 
Weerstra.   
5e lezing: lied 879 naar 
Sefanja 3: 14-17, “Al je 
zonde heeft Hij vergeven” gezongen door het 
koor en het refrein door de gemeente. 
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6e lezing is Lucas 24: 
1-10 door de 
voorganger over het 
lege graf. Tussen en 
na deze lezing 
luisteren we naar 
muziek.   
Het openingskoor  

“Gloria in excelsis” uit “Gloria” RV 589 van 
Antonio Vivaldi en het slotkoraal “So fahr ich hin 
zu Jesu Christ” van de paascantate “Der 
Himmel lacht! Die Erde jubilieret” BWV 31 van 
Johann Sebastian Bach. 
 

Belijdenis en doopherdenking 

Psalmzingend maken we een kring rond de 
doopvont; lied 42: 1,7 “Evenals een moede 
hinde”.  

Na een 
geloofsbelijdenis 
kan ieder die dat 
wil zijn of haar 
hand door het 
water van de 
doopvont halen als 
doopherinnering. 
Intussen zingen 
wij “’t Goede is 
sterker as ’t 
kweade” (Wylde 
Goes 41).  

 

Maaltijd van de Heer 
Na een kort tafelgebed volgt lied 394: 
1,2,3,4,5,6, 
Gezongen door koor, voorganger resp. allen 
“Hoog staat de paaskaars opgericht: licht uit 
licht”  
Gelezen worden de uitdelingswoorden volgens 
Lucas 22: 19-20. 
Na gebed en het Onze Vader krijgen wij de 
vredewens en delen die met elkaar. Tijdens het 
delen van brood en wijn klinkt er pianospel. 
Het slotlied is lied 642: 1 “Ik zeg het allen, dat 
Hij leeft”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
De dienst 
wordt 
beëindigd 
met 
zending en 
zegen. 
 

Hierna stond het paasontbijt klaar.  
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