Paaswake 2021
Protestantse Gemeente Wirdum e.o.
St Martinustsjerke
zondag 4 april om 07.30 uur

Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema
Orgel en piano: Klaske Deinum
mee voorbereid door de Paascommissie: Jannie Lindeman, Truus Sterrenburg, Frieda
Wijbrandi, Sándor Weerstra, Hannah Reitsma, Alie Bouma, Tjitske Visser
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diakenen: Hannah Reitsma en Nieske Span
Koster: Drees Visser
Beamer: Gerrit de Vries
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Luisterlied: sopraan-aria “I know that my Redeemer liveth” - G. F. Händel uit “Messiah”
Tekst uit Job 19: 25-27 (sluit aan op laatste muziekstuk op Stille Zaterdag) en tekst 1 Kor. 15:
20 - een ingetogen begin van Pasen
Vertaling: Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de dag des
oordeels. Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal mijn lichaam God aanschouwen.
Want nu is Christus opgestaan uit de dood, als eerste van hen die ontslapen zijn.
Vrees niet

Lied: 598
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Kom, as it tsjuster is,
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet
en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt.
De nije Peaskekears
v:

A:

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

Piano: (variatie op) lied 596:
Ontwaak Gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten
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:
DE SINNE FAN ‘E GERJOCHTIGHEID
GIET OER ÚS OP. AMEN

DE LEZINGEN
Bij de lezingen
Eerste lezing: Er moet licht komen - Genesis 1:1-5
Gezongen tweede lezing: over de bevrijding uit de slavernij van Egypte: Go down Moses
Go down Moses | PARIS'UD CHOIR - Bing video

Derde lezing: Jesaja 12
Gezongen vierde lezing: Lied 610: 1,3,4 - bij Ezechiël 37:1-14
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3.

Zijt Gij het, Heer, die weet wanneer wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch ons het leven geven?

4.

Kom dan en sprek Jo wurd en brek, o Hear, ús grêven iepen.
Doop ús yn jo Geast en krêft, dat wy net mear sliepe.

Fyfde lêzing: Markus 16:1-8
Luisterlied: tenor-aria (in deze uitvoering koorbezetting) “Jesus Christus, Gottes Sohn”
uit cantate voor paaszondag “Christ lag in Todesbanden” Joh. Seb. Bach BWV 4
Jezus Christus, zoon van God, is naar ons toe gekomen
en heeft de zonde weggedaan en daarmee de dood
beroofd van al zijn rechten en al zijn macht.
Alleen zijn gedaante blijft over, zijn angel is hij kwijt.
Halleluja!
BELIDENIS EN DOOPBETINKING
Lied: 42: 1
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Soms verlangen wij als de moede hinde
uit: Als het leven kantelt, psalmen in coronatijd, geschreven door vijf classispredikanten
Lied: 42:7

5

Inleiding
Gedicht van belijden - uit: Intercity Bestemming Pasen
Lied als gedachtenis aan het teken van de doop: 686: 2
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MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed:
v:
a:

Breng dank aan God, want Hij is goed
ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID

Gezongen en gesproken tafelgebed: Liedboek 394
Voorganger: couplet 1 t/m 4 gezongen
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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.
Allen: couplet 5 en 6 gesproken:
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:
v:
A:

ZEND UW GEEST, KOM IN ONS MIDDEN
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.
MAAK ONS ÉÉN, DOE ONS HERLEVEN.

Onze Vader
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:
A:

de vrede van de Heer zij met u en met jou
ZIJN VREDE IS OOK MET JOU

Delen van brood en wijn
tijdens het delen klinkt pianospel
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Slotlied: lied 642: 1
1.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft,
waar wij ook staan of gaan.

Zending en zegen:
A: gesproken Amen.
Luisterlied: The Lord bless you and keep you - John Rutter arr. Bobby Goulder (one-man
choir)
https://youtu.be/f5C0Zg5C2Us

Om 9.30 tsienen is hjir en online de Peaskemoarntsjinst. Tige wolkom!
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