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PAASMORGENDIENST  
 
17 april 2022 om 9.30 uur 
St Martinuskerk Wirdum  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorganger:    ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek:   Brassband Wirdum 
Ouderling:    Corry Brouwer 
Diaken:     Jannie Lindeman 
Liturgisch bloemschikken: Lies de Jong 
Kindernevendienst:   Linda Jongbloed 
Koster:    Gerrit de Vries 
Beamer:    Derk Jan Wijbenga 
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Voor de dienst speelt de Brassband   
 
Welkom en mededelingen  
  
I OM TE BEGINNEN  
 
Iepeningsliet: liet 630: 1,2 
 

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 dij omslút 
 neat kin dyn libben keare.  
 Doe riisde_yn 't earste moarntydsread 
 de nije Adam út 'e dea 
 Hy wol ús ‘t libben leare.  

 
Bemoediging  
 
V: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
v:   Gezegend Gij,  
 om de nieuwe morgen: 
 voorbij is de nacht. 
 die uw kinderen doet opstaan,   
 bevrijdt uit wat knelt. 
 
A: UW LICHT MAAKT ALLES NIEUW!  

 
V: Die ons hier verwelkomt, 
 verkwikt en verjongt 
 Gezegend Gij om waarachtig leven, 
 voorbij aan de dood.  
 
A: UW LICHT MAAKT ALLES NIEUW!  
 
V: Gezegend Gij, nu en voor altijd 
  
A: AMEN!  
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Sjonge: liet 630: 3 
 
3. Al wat op wei wie nei de dea 
 mei no wer hope winne: 
 blommen en fûgels, jou Him ear 
 lykas yn ’t ier begjinnen!   
 De Hear hat ús it libben brocht  
 no is it net mear om ‘e nocht  
 te bloeien en te minnen. 
 
Gebed op Paasochtend  

Luisterlied: Genade zo oneindig groot – Pearl Jozefzoon 

Genade zo oneindig groot - Nederland Zingt - YouTube 

Bij de nieuwe Paaskaars   
 

 

 

 
Sjonge: liet 637:1,4 
 
Melodie: daar juicht een toon  
  
O flam fan Peaske, stek ús oan 
Op dizze bliere nije moarn!  
De Hear, foar wa’t de nacht ferfljocht,  
stie op; Hy is as ’t sinneljocht!  
 
Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
O vlam van Pasen, steek ons aan- 
de Heer is waarlijk opgestaan!  

https://www.youtube.com/watch?v=veO-wKXUAZg
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Bij de liturgische bloemschikking  
 

Liet by de blomskikking: liet 171 út ‘Tuskentiden’:  
 
meldy: De aarde is vervuld – lied 650 
 
2. Yn stilte, bûten sicht, 

ferriist yn wûnd’re pracht  
Hy dy’t it Libben is 
út dea en donk’re nacht. 

 
6. Wêr’t God de dea oerwûn, 

it libben heechtij fiert, 
dêr bloeit de skepping op 
en sjongt in gloednij liet.  

 
7. En dêr’t men Peaske fiert 

hat dea de slach ferlern, 
bewoart’let wer de hoop 
yn ‘t hert fan minskebern. 
  

II DE VERHALEN  
 
Voor het kind (in ons):  
 
door Linda Jongbloed 

Quiz: Met Pasen begroeten we elkaar “De Heer is waarlijk opgestaan!” Raden welke taal het 
is!  

Zingen: lied 27: 1,7  – Alles wordt nieuw 
 
Refrein:  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!  
 

1. Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.  
 
Refrein: Voistynu Hospod’ voskres, halleluja!  
 
7.  ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’ 
 
Refrein: De Heare is wier opstien, halleluja!  
 
Lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 5: 7-8 
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Zingen: lied 27: 5– Alles wordt nieuw 
 
Refrein:  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!  
 
5 Denk toch aan zijn eigen woord, 
 dat gij vroeger hebt gehoord. 
 
Refrein:  Bwana ameamka kweli, Halleluja! 
                                                                              
Paasevangelie: Johannes 20: 1-18 – NBV  
 
Vers 1 t/m 13:  
 
Zingen: lied 617: 8, 9,10, 12  
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Vers 14 t/m 18 
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Zingen: lied 617: 14,15 
 

 
 

  

 

Gedicht: Lotgenoten – ds Henk Fonteijn 

 
Luisterlied: Wek mijn zachtheid weer – Huub Oosterhuis   
 

Carmen Stoetzer Melissant - Wek mijn zachtheid weer | Petrus in het land | KRO-NCRV - Bing video 

 

 
Preek   
 

https://www.bing.com/videos/search?q=wek+mijn+zachtheid+weer++youtube&&view=detail&mid=95B260A7A0B4F1572E4195B260A7A0B4F1572E41&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwek%2520mijn%2520zachtheid%2520weer%2520%2520youtube%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dwek%2520mijn%2520zachtheid%2520wee%2520youtube%26sc%3D1-30%26sk%3D%26cvid%3D59C06F1684B94B8890661F143B7F803B
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'Peace' by Diane Leonard, contemporary US painter  
 
Stilte 
 
Muziek van de Brassband 
 
III DIENST VAN HET DELEN 
 
Mededelingen  
 
Collecte: 1 Kerk in Actie Werelddiaconaat Libanon 2. Kerkelijk werk  
 
Tijdens de collecte speelt de Brassband 
 
Uitreiking Paaskaars 2021  
 
Gebeden, uitlopend op:  
 
Onze Vader De Zandtovenaar: Onze Vader voor Oekraïne - Bing video 
 
Slotlied: lied 634: U zij de glorie 

https://www.bing.com/videos/search?q=Onze+Vader+Oekraine&&view=detail&mid=BB2DF206EB8CA14FD14CBB2DF206EB8CA14FD14C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DOnze%2520Vader%2520Oekraine%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3D-1%26ghc%3D1%26pq%3Donze%2520vader%2520oekraine%26sc%3D1-19%26sk%3D%26cvid%3DE75F7C8913E245D59175D714E557FCE6
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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  
  
  

 

 


