PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag, 4 april 2021 – 07.30 uur

Paaswake
Vrees niet

De dienst begint met een luisterlied: sopraanaria “I know that my Redeemer liveth” - G. F.
Händel uit “Messiah” Tekst uit Job 19: 25-27
en 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.
In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen
voeten gingen ze op weg.
Maar de dag brak als een
klaproos open. Licht kwam
hen voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun
vragen stond Hij aan hun
zijde, Hij die dood was, en
de boodschap’: Vrees niet.
Met de mantel om hen
heen: Vrees niet, is het lied
voor elk mens op aarde. Kijk omhoog en hoor
het ruisen in de bomen. Zie hoe knop en twijg
erop vertrouwt. Leef maar met de glans van
hoop en ontroering in de ogen. Vrees niet, is
het eerste en het laatste woord. Zeg en zing het
voort.
Hierop volgt lied 598: “As alles tsjuster is”.

De nije Peaskekears
Dit kear gjin peaskefjoer yn de betide moarntiid
op it hôf mei it earste sjongen fan de fûgels om
ús hinne. De nije pearskekears wurdt oanstutsen
op ‘e drompel fan de kapel en dan op de
jûnsmielstafel delset.

Foargonger: “Kristus,
juster en hjoed.
Begjin en ein Alfa en Omega,
yn syn hân lizze
tiid en ivichheid,
krêft en
hearlikheid yn
alle ivichheid.
Allegearre: 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 gerjochtichheid giet oer ús op.
Amen.
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Hierna volgen de lezingen, vijf in getal. De
eerste (er moet licht komen) uit Genesis 1: 1-5.
De tweede (over
de bevrijding uit
de slavernij van
Egypte) als
luisterlied: Go
down Moses. De
derde (een loflied op de grootheid van de Heer)
is uit Jesaja 12. De vierde lezing is lied 610: “Zo
dor en doods”- bij Ezechiël 37:1-143. De vijfde
lezing is een 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!

Slotlied, zending en zegen.
Het slotlied is 642, 1: “Ik zeg het
allen, dat Hij leeft.” Na de
zending en zegen volgt als afsluiting het
luisterlied “The Lord bless you and keep you John Rutter arr. Bobby Goulder (one-man choir)”.

Belijdenis en doopbedenking
Als opmaat worden enige verzen van lied 42
gezongen: ”Evenals een
moede hinde”. Onderbroken
door een tekst, geschreven
door vijf classispredikanten.
Met Pasen worden we
teruggebracht naar de oorsprong van de doop.
Teken van door het water heen vertrokken zijn
en worden. Bekleed worden met licht, beademd
met nieuw leven. Een nieuwe naam, die bij de
doop over je wordt uitgesproken. We gedenken
ook hoe wij zijn en steeds weer opnieuw
worden weggeroepen uit dood en duisternis.
Dat willen we bedenken met lied 686, 2e vers:
“Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn
vuur.”
Maaltijd van de Heer
Voorafgaand aan de Maaltijd van de Heer is er
een gezongen en gesproken tafelgebed: lied
394, gevolgd door de tekst uit Lucas 22: 19-20
en het Onze Vader. Na de vredeswens worden
brood en wijn gedeeld.
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