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 Paaswake 2022 
 

Protestantse Gemeente Wirdum e.o. 
St Martinustsjerke 

zondag 17 april om 06.00 uur 
 
 
 

 
 

    
 
 voorbereid door de Paascommissie: Jannie Lindeman, Elske Roorda-Posthuma, Frieda 

Wijbrandi, Sándor Weerstra, Hannah Reitsma, Alie Bouma, Tjitske Visser 
 

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 
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PEASKEWACHT  

Stilte  
 
Koor en allegear: Liet 216  - wize: ‘Morning has broken’ 
  
1. 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. 

 
2. Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen, 

hearlike hoftún, rook fan alear 
Tank foar de beammen, blommen en fruchten, 
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 

 
3. Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen, 

ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei 
Priizgje yn ‘e moarntiid, God foar syn skepping, 
priizgje bliermoedich syn nije dei.  

 
Door het Licht  

Uit: Waarom de zon gratis is, gedachten en gedichten rond Pasen – Sytze de Vries  

Koar en allegear: liet 598  
 

Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  
en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt.  

 
De foargonger hâldt de nije Peaskekears en seit:  

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

A:  AMEN 
 
We geane de tsjerke yn. 
 

DE LOF VAN HET LICHT  
 
op de drempel:  
 
V:  Licht van Christus!  
A: HEER, WIJ DANKEN U  
 
Koor:  Licht, licht overal licht – uit ‘Als de graankorrel sterft..., oratorium voor de 

Veertigdagentijd en Pasen’  

 
Zing vooral mee!  
 
Licht! licht!  
Alles wordt licht!  
Niets dan licht!  
Overal licht!   
Alles is licht geworden!  
 
De peaskekears wurdt teplak set  
 
it Ljocht giet no de hiele gemeente troch, terwijl we zingen:    
  
Zingen: lied 601: 1,3  
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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.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Bij de liturgische bloemschikking 

 
DE LEZINGEN  
 
Lezing: Licht – naar Genesis 1:1-5 – uit: Daar is het daglicht, een liturgisch oratorium, 
tekst: Michaël Steehouder 
 
Luisterlied: lied 220 – Liedboek – Petra Berger  
 

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon | Petrus - Protestantse Kerk 
 
Gezongen lezing over de bevrijding uit de slavernij van Egypte:  lied 168 : 1,2,3 
 
voorzang: koor 
allen: refrein  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoals-een-bloem-zijn-kelk-heft-naar-de-zon/
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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.  

 
2. The Lord told Moses what to do, 

let my people go; 
to lead the children of Israel through 
let my people go 
Go down, Moses, way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: to let my people go.  

 
3. They journeyed on at his command, 

let my people go; 
and came at length to Canaan’s land, 
let my people go  
Go down, Moses, way down in Egypt’s land; 
tell old Pharaoh: to let my people go.  

 
Lêzing: psalm 30: 2 t/m 6 – Nije Fryske Bibeloersetting  

  
Ge Luisterlied: De steppe zal bloeien – Huub Oosterhuis 
 

Steppe zal bloeien - Lenny Kuhr | Met hart en ziel Gedachtenisviering - YouTube 

Beeld: Paasmorgen, Caspar David Friedrich, 1833, olieverf op doek, 43 x 34 cm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o
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Lezing Paasevangelie: Lucas 24:1-11 – NBV21 

 
Luisterlied: Joh. Seb. Bach uit “Schemelli-Liederbuch” lied “Jesu, unser Trost und Leben” 
BWV 475 -  sopraan (met fagot en orgel), twee coupletten  cd 2  track 17  1:45 min.  
 
Jesus, unser Trost und Leben, 
der dem Tode war ergeben; 
der hat herrlich und mit Macht 
Sieg und Leben wiederbracht. 
Er ist aus des Todes Banden 
Als ein Siegesfürst erstanden. 
Alleluja! Alleluja! 
 
BELIDENIS EN DOOPBETINKING  

 
Inleiding   
 
Gedicht van belijden: Ik geloof – Jeroen van Merwijk  
 

Lied als gedachtenis aan het teken van de doop: 686: 2 
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MAALTIJD VAN DE HEER  
 
Tafelgebed:    
 
v:  Breng dank aan God, want Hij is goed 

a: ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID 

 
Gezongen en gesproken tafelgebed: Liedboek 394 
 
Koor: couplet 1, 4 
Voorganger: 2,3 
Allen: 5,6 
 

 
 

2. De tafel voor de dienst gereed; kom en eet  
 

3. Hier is de beker, daar de schaal: avondmaal 
 

4. voor wie bij Jezus willen zijn, brood en wijn.   
 

5.Het leven uit de dood vandaan spreekt ons aan. 
 

6. De vrede van de lieve Heer daalt nu neer.  
  

Lucas 22:19-20 – Bijbel in Gewone Taal  
 

En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:  

‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’   

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:  

‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,  

is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

  

A: ZEND UW GEEST, KOM IN ONS MIDDEN 

v: Bind ons samen tot één lichaam dat zindert van leven en geestkracht 

 met handen die gerechtigheid doen  en voeten die gaan op de weg van de vrede. 

A: MAAK ONS ÉÉN, DOE ONS HERLEVEN. 
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Onze Vader  
 
V: Verenigd in de Geest van Jezus, de Opgestane,  
 zeggen wij in vertrouwen:  
 
A: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd 

uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen  

 
Vredewens  
 
V: de vrede van de Heer zij met u en met jou  
A: ZIJN VREDE IS OOK MET JOU  
 
Luisterlied: G.F. Telemann uit cantate “Ertönt, ihr Hütten der Gerechten” TWV 1:478 
  tenor-aria “So ist Sterben mein Gewinn” met twee hoorns 
  koor “Er lebet, ich lebe, und sterb’ ich auf Ihn’”   (cd track 20+21 ).    
 
Delen van brood en wijn  

 
tijdens het delen klinkt pianospel  
 
Slotlied:  lied 642: 1,5 
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Zending en zegen:  
 
A: driemaal gezongen amen  
 

 
Er is dit jaar geen Paasontbijt vanwege corona, hopelijk volgend jaar weer!  
 
Om 9.30 tsienen is hjir en online de Peaskemoarntsjinst mei de Brassband. Tige wolkom!  
 

 

 
 
 
 
 
 


