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Pasen 4 april 2021 Protestantse Gemeente Heerenveen 
vanuit Vierplek Trinitas 
 
Mmv:  
Ouderling: Jochum Zuidema  
Diaken: Mieke van Ginkel 
Voorgangers: ds. Pieterjan de Buck en ds Dorette van Houten 
Organist / pianist: Bert Kingma  
Zang: Welmoed van der Molen  
Lectoren: Foppe Rozema (Bijbellezing) en Mare Teijema (V1) 
Koster: Tjeerd Reitsma 
Beamteam 
 
 
Orgel / pianospel voor de dienst 
(De paaskaars brandt) 
 
Als ouderling, diaken en predikanten binnen komen wordt gezongen:  
Zang: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (LB 601)   
 
Welkom  (Jochum) 
 
Zang: ‘Licht, ontloken aan het donker’ (LB 600: 1,2)  
 
Begroeting (V1: Mare, V2: Dorette) 
 
V1:  Een nieuw begin, een nieuw geluid:  

Christus is opgestaan  
V2:  Hij is waarlijk opgestaan  
 
V1:  Wij vinden hulp en steun bij God 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
  die sterker is dan dood en verdriet 

zodat wij kunnen opstaan. 
V2:  Vanuit het donker  

komen wij nu aan het licht  
Laat het licht van Pasen  
over ons leven schijnen 

 
 
Zang: ‘Licht ontloken aan het donker’ (LB 600: 3,4,5)  
 
Gebed bij de paaskaars  (V1: Mare, V2: Dorette) 
 
V2:  God,  

spreek over ons  
het woord van de eerste scheppingsdag: 
‘Er moet licht zijn’. 
Ontsteek in ons het licht en het vuur van Pasen: 
licht voor heel de wereld.  
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V1:  Nieuw licht  

voor hen die niet meer hopen 
Nieuw geloof  
voor wie zich neerlegt bij wat onmenselijk is  
Nieuwe liefde  
overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt 

 
V2:  Vervul ons met het Licht van Jezus 
 Uw zoon, onze Heer 
V1,V2:  AMEN 
 
 
Zang: ‘Peaske’ (Hertslach 75)  
 
Sjong dyn sang foar de sinne ljurk  
do brune trûbadoer 
sjong foar flinters en fisken ljurk  
greiden en marren oer 
sjong alle loften fol jûchhei  
sjong alle dagen ljocht  
wetter en wyn dy sjonge mei  
de kym dy tilt van nocht. 
 
Meitsje alle fûgels dronken ljurk 
en fiterje dyn koar 
wa’t jit gjin wize kenne ljurk 
sjong do him harren foar: 
do bist in master as gjinien 
dyn siel is fan muzyk 
wa hat foar God en sinnen stien 
mei ‘n kiel dyn kiel gelyk? 
 
En sjong ek foar de minskekn ljurk 
besprongen fan de dea 
sjong fan in iivge moarntiid ljurk 
sjong do ús nachten rea 
sjong dat de dea ferliezer is 
en dat it libben wint  
sjong dat it Peaske Peake is 
dat hjoed Godss dei begjint.   
 
 
Kyriegebed  
 
Gloria ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’ LB 223: 1,2 
 
Uitleg bloemschikking  
 
Kindermoment 



3 
 

 
Lezing: Johannes 20: 1-10, 21: 1-14  (Foppe) 
 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon 
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf 
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, 
maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag 
de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, 
maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf 
gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 
dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 
 
1Hierna [na de verschijningen aan Maria Magdalena en aan de leerlingen] verscheen Jezus weer aan 
de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus 
en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee 
andere leerlingen. 3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in 
de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al 
wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ 
antwoordden ze. 6‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net 
uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus hield zei 
tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer 
had hij niet aan – en sprong in het water. 8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten 
het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze 
aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis 
die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het 
zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei tegen hen: 
‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de 
Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer 
dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 
 
Overdenking 
 
Zang: ‘Groen ontluikt de aarde’ (LB 625)   
 
Pasen in Anna Schotanus  
 
Collecte mededeling  
 
Voorbede met gezongen acclamatie LB 368 f  
Stilte   
Onze Vader 
 
Zang: U zij de glorie’ (LB 634) – met foto’s van gemeenteleden 
 
Zegen naar LB 430   
 (Z1: Pieterjan,  Z2 : Welmoed, V1: Mare, V2: Dorette ) 
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Z1:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
zegene ons de grote naam! 

 
Z2:  Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
V1:  Voor wie zoeken in de stilte 

naar een vuur voor hart en handen, 
voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven; 

 
V2:  Voor wie roepen om vrede, 

van gerechtigheid dromen, 
voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven: 
met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 
Z1:  Het licht van Gods ogen gaat over u op! 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
Z2 Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
V2:  Met vrede gegroet en gezegend met  
 
Orgel /pianospel bij uitgaan  


