
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

17 april 2022     

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                                PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o. 

Zondag  17 april 2022 Pasen 

 
Op deze mooie Paasmorgen weet een flink 
aantal mensen de kerk weer te vinden, waarvan 
velen deze morgen al voor de tweede keer. 

De Brassband Wirdum o.l.v. 
Arjen Steur begeleidt de zang in 
deze dienst.   
 

Welkom 
Ouderling Corry Brouwer heet 
iedereen van harte welkom.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het openingslied is lied 630: 1,2  
“Oerein! In ûnferwachte moarn”. 
 

 
Ds. Wiebrig 
de Boer-
Romkema 
spreekt de 
bemoediging 

uit, beantwoord door de gemeente, waarna van 
lied 630 het derde vers wordt gezongen.   

Gebed: we zien tekens van nieuw leven, 
waarvoor wij God danken. Het luisterlied 
“Genade zo oneindig groot” door Pearl Jozefzoon 
volgt.   

De nieuwe paaskaars 
wordt door een kind 
bekeken en hij vertelt ons 
welke dingen erop staan: 
boom, regenboog, zon, 
2022. Ook de alpha en 
omega staan erop, met 
het Christusteken.   
Bij de nieuwe paaskaars 
klinkt lied 637: 1,4 “O flam 
fan Peaske, stek ús oan” 

(melodie: Daar juicht een toon).  
 
Ook deze morgen wordt de kaars voor  de 
slachtoffers van geweld in Oekraïne en alle 

andere plaatsen in de 
wereld aangestoken, nu 
door Lies de Jong. Lied 
bij de bloemschikking is 
lied 171: 2,6,7 
(Tuskentiden) “Yn stilte, 
bûten sicht” (melodie: 

De aarde is vervuld).   
De tekst “De Heer is 
waarlijk opgestaan” 
verschijnt in diverse 
talen op het scherm. 
Hannah Reitsma laat 
ons raden in welke 
taal.   
Lied 27: 1,7 (Alles wordt nieuw) “Jezus deed de 
dood teniet” met het refrein “De Heer is waarlijk 
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opgestaan, halleluja!” 
ook in het Oekraïens 
en het Fries.   
 

Dienst van het Woord 

Bijbellezing uit 1 Korintiërs 5: 
7-8 over het desem. Lied  27: 
5 (Alles wordt nieuw). 
Tweede lezing is het 
paasevangelie volgens 
Johannes 20: 1-18, 
tussentijds onderbroken door 
het zingen van lied 617: 
8,9,10,12 “Ach goede engel, 
zeg mij dan” en na de lezing 
gevolgd door coupletten 14 
en 15 van dit lied. 
Het gedicht Lotgenoten (aan 
Maria Magdalena) van Henk 

Fonteijn wordt gelezen. 
Luisterlied “Wek mijn zachtheid weer” (Huub 
Oosterhuis). 
 

Preek 
Vrede en licht op deze nieuwe morgen? De 
nacht afschudden? Het licht merken we juist 
meer op als het donker is. Nacht en tranen 
kunnen we niet ontkennen. Zolang we leven is 

er ook het kwaad. Soms 
zien we de werkelijkheid 
in een ander licht, door 
onze opgetrokken muren 
heen. Leven door de 
dood heen: kletspraat!? 
Sta op, ga leven! Een 
uitnodiging, waag het 
maar. Als de levensboom 

op de paaskaars, met goede vruchten. In 
Openbaringen vinden we het beeld van de 
levensboom terug en in Spreuken staat deze 
voor wijsheid.   
Maria staat met de ogen vol  

tranen in de tuin, Jezus is er niet  
meer. De tuin van Eden wordt  
even de tuin van heden. De 
“hovenier” zegt Maria, ga! En hij  
noemt ook ons bij de naam. 
We zien het schilderij “Peace” van  
Diane Leonard, twee kinderen op  
het strand van Mexico, op de grens  
van dag en nacht. Wees als een  
kind op zo’n moment, dat ik zie  
wat mij wordt toevertrouwd: het licht. Amen. 

 

 
Stilte en muziek  
Na een korte stilte speelt 
de brassband voor ons. 
 

 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door de ouderling. 
De bloemen gaan 
vanmorgen naar mevr. 
Reitsma-Boesenkool.   
 
De collectes worden vanaf 
deze morgen weer tijdens 

de kerkdienst gehouden. 
1e collecte: Kerk in Actie (Libanon) 
2e collecte: kerkelijk werk  
 
Uitreiking van de paaskaars 2021. Na een jaar 
dienst te hebben 
gedaan gaat 
deze naar een 
“verdienstelijk” 
gemeentelid. 
Deze keer naar 
Alie Kalsbeek, 
jarenlang diaken 
geweest, actief in 
UVV, coördinator bakkers en schenkers, altijd 
actief bezig. Zij krijgt applaus.  De kaars wordt 
door Corry Brouwer haar thuis overhandigd. 
 
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader in het 
Oekraïens (Otce Nas gezongen). 
Linda Jongbloed komt met de kinderen uit de 
consistorie weer in de kerk, waar zij een 
paasontbijtbordje met een kruis hebben gemaakt.  
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Als je dat kruis water geeft kan het ook gaan 
groeien! En het is dan op te eten. 
Het slotlied is lied 634: 1,2 “U zij de glorie” 
Voor de brassband is er applaus. 

 

 
Zending en zegen 

De zegen wordt beantwoord met een driemaal 
gezongen Amen. 

 
 
 

 
Bij het verlaten van de kerk krijgt iedereen een 
paasgroet van de diaconie: een kaartje met de 
tekst “Pasen is opstaan, Pasen is nieuw leven, 
Pasen is hoop op vrede”. 
 
 
 
Medewerkers 

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Muziek:  Brassband Wirdum  o.l.v.  
               Arjen Steur  
Ouderling: Corry Brouwer   
Diaken:   Jannie Lindeman          

Koster:  Gerrit de Vries    
Beamer:  Dick Wijbenga   
Quiz:  Hannah Reitsma 
Kindernevendienst: Linda Jongbloed 
m.m.v.  Commissie lit. bloemschikken 
   
Tekst: SIW Foto’s: ROB  
 
 

 


