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Voorganger:   Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling van dienst: Corry Brouwer-Bakker 
koster:   Gerrit de Vries 
orgel:   Albert Minnema  
piano:   Klaske Deinum 
  
-Jannie en Nieske zetten de nieuwe Paaskaars na de Passiemuziek op Stille Zaterdag klaar op 
de liturgische tafel.  
 
Ik neem een paar liturgieën mee voor ouderling en koster    
  
Aanwijzingen voor zondag: 
 

*let op – zeker ook bij het in en uitgaan van de kerk - op minimaal anderhalve meter afstand!  
 

*consistoriegebed: in de kerk voor de dienst, voor de consistoriedeuren ‘onder het kruis’ 
   
*Organist: Albert Minnema speelt steeds vanachter het orgel.  
  
*Op de piano: Klaske Deinum  
 
*Predikant: maakt zich klaar voor de dienst in de consistorie, microfoon  
Komt dan zelf de kerk binnen voor het consistoriegebed  
 
*koster: kaarsen aansteken en weer doven,  
microfoon en opname voor internet  
 
*Ouderling van dienst:  
 
-voorgaan in consistoriegebed vlak voor de dienst in de kerk  
 
-welkom als anders 
 
-‘handdruk’ op afstand in andere vorm aan begin  
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Paasviering 2020 
 

Protestantse Gemeente Wirdum e.o. 
St Martinustsjerke 

zondag 12 april om 07.30 uur 
 

 
 

Rembrandt – Christus verschijnt aan Maria Magdalena  
Noli me tangere (houd Mij niet vast, raak Mij niet aan)  
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Piano:  Morning has broken    
 
Wolkom  
  

Zingen: lied 42: 1,7 – met orgelbegeleiding 
  

 
 
7. Hert, hoe no sa yn ‘e pine, sa ûnwennich, sa ûntdien? 

Wol yn God dyn hoop wer fine, ienris is it leed trochstien. 
Riis oerein, der komt in tiid dat ik yn syn timpel bliid 
tankber sjonge mei ta eare fan myn helper en myn Heare.  

 

Bij de nije Peaskekears 
 
v: Kristus, juster en hjoed 

Begjin en ein - Alfa en Omega, 
yn syn hân lizze  
tiid en ivichheid 
krêft en hearlikheid 
yn alle ivichheid  

A:  AMEN 
 
De peaskekears wurdt oanstutsen  
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Op de piano ûnderwilens: liet 596 ‘Ontwaak, gij die slaapt’ 
 
V: Mei it Ljocht fan Kristus 

dy’t yn hearlikheid ferrize is 
it tsjuster út ús libben ferdriuwe.  

 
A: DE NACHT IS FOARBYGIEN, 

DE DEI IS OANBRUTSEN: 
DE SINNE FAN ‘E GERJOCHTIGHEID  
GIET OER ÚS OP.   

A:  AMEN 
  

V:  Jezus zei: Ik ben het licht van de wereld.  
Gelooft in het licht, zolang je het licht hebt,  
opdat jullie kinderen van het licht mogen zijn.  

 
Zingen: lied 601: 1,3   
  
met pianobegeleiding 

 
 
3.  Alles zal zwichten en verwaaien  

wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
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Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Bij de liturgische bloemschikking   
 

 
 

 

 
 
Afbeelding:  
Rond het oog in de schikking ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: glazen flesjes met een 
kleine witte Gerbera. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken. 
 
Tekst voor de viering 
We zijn getuige van het lege graf. De leerlingen staan rond het lege graf, zij zijn de twaalf 
witte bloemen. Zij cirkelen rond dat grote geheimenis van de opstanding, net als wij 
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vandaag, ook als witte bloemen in een kring van verbondenheid, ook al moeten we nu leven 
met fysieke afstand tot elkaar. Geloof, hoop en liefde verbinden ons, ook in ons ‘op 
anderhalve meter leven’ van vandaag.  
Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de - nog een beetje 
ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, 
nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop 
van het Paasmaal, de droefheid over de dood van Jezus, is er nu de grote verrassing van de 
nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte 
heen. 
 

Piano: Christ the Lord is risen today – Charles Rigoulot  
  

Een geloofsbelijdenis   
 
Als gedachtenis aan het teken van de doop zingen we: lied 642: 1,4,5 - met 
orgelbegeleiding 
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Verhaal voor het kind (in ons):  Vlinder – A. van Wijngaarden – bij Johannes 20: 1-18 
 
Zingen: lied 27: 1,7  – uit: Alles wordt nieuw – met orgelbegeleiding 
 

 
 
7.  ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’ 
 Refrein 
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Paasevangelie: Johannes 20: 1-18 – NBV  
  

Zingen:  lied 630 :1,2 - met orgelbegeleiding 
 
1. Oerein! In ûnferwachte moarn, 

de dei fan God is kommen. 
Yn ‘t tsjuster briek in maitiid oan,  
it hôf tilt op fan blommen. 
It libben briek troch ierde en stien, 
Gods leafde hat dit wûnder dien, 
Wy ha syn stim fernommen.  

 
2. Hy sei: ‘Do minske, kom derút, 

ûntslút dyn deade earen. 
Ferlit it grêf dat dy omslút, 
neat kin dyn libben keare. 
Doe riisde yn ‘t iere moarntiidsread 
de nije Adam út ‘e dea. 
Hy wol ús ‘t libben leare.  

  

Korte meditatie  
 

Stilte 
 
Orgelspel  
  
Mededelingen en collecteverwijzing naar de website  
 

Sta op... voor kansarme kinderen in India  
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via 
deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede 
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalitkinderen 
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht 
geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. 

 
Psalmgebed: Psalm 118a 
 
gezongen versie, met Klaske op piano  
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Voorbeden  

   
Slotlied: lied 634: U zij de glorie 
 

 
 

2.  Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zending en zegen 
A: driemaal gezongen Amen. 
 


