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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 17 april 2022 Paaswake 

 
Peaskewacht 
Tsjin 06.00 oer sjogge je minsken troch de 
skimer rinnen nei it tsjerkhôf  by de Sint 
Martinustsjerke yn Wurdum. Sy komme by 

elkoar om it 
fjoer dat dêr 
baarnt.  
Om seis oere 
is it stil en 
lústerje wy nei 
de fûgels dy ‘t 

sjonge.  Dêrnei sjonge wy mei elkoar: 
 

Dit is in moarntiid as oait de earste 

’t Liet fan ‘e klyster makket God grut. 

Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid, 

beide ûntspringe nij oan it wurd. 
 

Hjirnei sjonge wy: “Kom, as it tsjuster is, mei 
fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt, 
fjoer dat altyd bliuwt”.  
 
De diaken hâldt de nije Peaskekears en de 
foargonger seit:  

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

   AMEN 

 
Dan wurd de nije Peaskekears oanstutsen! 
 
 Mei it Ljocht fan Kristus 

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

 
 DE NACHT IS FOARBYGIEN, 

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

  AMEN 

We geane de tsjerke yn.   
 

De lof van het licht. 
 
De paaskaars wordt de kerk in 
gedragen. De voorganger roept:  
“HET LICHT VAN CHRISTUS” 
 
Wij antwoorden: “HEER WIJ 
DANKEN U!!” 

 
 
Het koor zingt: “Licht overal 
licht….” 
  
De paaskaars wordt op zijn 
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plaats gezet.  
Wij zingen met het koor mee:  
 

Licht! licht!  
Alles wordt licht!  
Niets dan licht!  
Overal licht!   
Alles is licht geworden!  
 

Ondertussen 
wordt het licht 
van de 
paaskaars 
doorgegeven 
aan iedereen 
in de kerk…  

 

 
 
Wij zingen lied: 601:  
“Licht dat ons aanstoot 
in de morgen…” 

 
 
 
 

 
 
 
 

Liturgische bloemschikking 

Er wordt uitleg gegeven bij de bloemschikking en 

hierbij wordt een kaars 
aangestoken voor alle 
slachtoffers van geweld in zowel Oekraïne als 
opalle andere plaatsen in de wereld.  

 
Dienst van 
de schriften 
Hierna luisteren 
wij naar de 
lezingen over 
de opstanding 
van de Heer  
 
Door het koor 
wordt gezongen 
over de uittocht 
uit Egypte.   
 

“When Israel 
was in Egypts 
land, let my people go; oppressed so hard 
the could not stand, let my people go. 
Go down, Moses, way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: to let my people go”.  
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Paasmorgen, Caspar 
David Friedrich, 1833,   
 

 
BELIDENIS EN DOOPBETINKING  
Wij zingen lied 686 vers 2 als gedachtenis aan 
het teken van de doop: “Wij zijn in Hem 
gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur”.  
 
Het tafelgebed wordt gesproken en gezonden. 
Lied: 394:  
Hoog staat de Paaskaars opgericht 
licht uit licht. 
De tafel voor de dienst gereed; kom en eet.  
Hier is de beker, daar de schaal: avondmaal 
voor wie bij Jezus willen zijn, brood en wijn.   
Het leven uit de dood vandaan spreekt ons aan. 
De vrede van de lieve Heer daalt nu neer.  

 
 
 
 
 
 
 

Wij brengen elkaar de vredegroet.  
 
Hierna kunnen wij onze doop bevestigen door 
met de hand door het doopwater te gaan.  
En wij vieren de maaltijd van de Heer. 

Slotlied en zegen 
Als slotlied zingen wij lied 642: 1 en 5: ”Ik zeg u 
allen dat hij leeft, dat Hij is opgestaan..”  
 

We krijgen de zegen mee en kunnen dit beant-
woorden met  Amen! 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer-Romkema 
Orgel en piano:    Klaske Deinum 
Koor van gemeenteleden o.l.v. Klaske Deinum 
Ouderling:  Gijsbert Wassenaar 
Diaken:   Jannie Lindeman  
Bloemen:  Lies de Jong 
Koster:   Gerrit de Vries 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
 
Tekst: ROB Foto: ROB  


