Paaswake
Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, zaterdag 11 april 2020.
Voorganger: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
Organist: mw. Gertie van Elsäcker.

De kerkzaal is aan het begin van de Paaswake bijna duister. Het is stil.
Orgel: Lied 590, twee keer.
Voorganger: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
We Zingen drie keer: Lied 598

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Orgel: Lied 256 twee keer
Charlotte: (tekst van Niek Schuman):
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, en
niemand sterft voor zichzelf alleen; want levend,
leven wij in het bereik van de Heer, en stervend,
sterven wij in het bereik van de Heer; in leven en
sterven zijn wij door Hem gekend.
We ZINGEN: Lied 961.

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Het moment van ommekeer: het Licht komt.
De paaskaars 2020 wordt binnengebracht.
Na het plaatsen van de kaars roept de voorganger:
Het Licht van Christus!
ALLEN: Heer wij danken U!
NU gaan alle lampen aan.
We ZINGEN: Lied 624 geheel.

Christus, onze Heer, verrees
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!
Gebed in de Paasnacht
Vraag en Antwoord 1.
Charlotte: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
WL: Dit is de nacht waarin we gedenken dat God eens de aarde schiep
en alles wat leven mag. Licht! - zei Hij - en er was licht.
WL: Juichen mogen wij in deze nacht!
Allen: Juichen mogen wij in deze nacht!
Charlotte leest: Genesis 1: 1 t.m. 5.
We ZINGEN: Lied 513.

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Vraag en Antwoord 2.
Charlotte: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
WL: Dit is de nacht waarin wij vieren dat God de Heer machtig is.
Toen zijn volk in slavernij verkeerde heeft Hij zijn macht getoond
en bevrijding gebracht uit verdrukking en angst.
WL: Juichen mogen wij in deze nacht!
Allen: Juichen mogen wij in deze nacht!
WL leest: Exodus 14: 15 t/m 22.
We ZINGEN: Psalm 81: 1 en 8.

1 Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

8 Ik ben HIJ DIE IS;
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij;
hebt gij nog te vrezen?
Vraag en Antwoord 3.
Charlotte: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
WL: Dit is de nacht waarin we gedenken hoe God zijn dienaar Jona redde
uit de buik van de vis en uit de macht van de dood.
Dit is de nacht van het voorgoed begonnen nieuwe begin!
WL: Juichen mogen wij in deze nacht!
Allen: Juichen mogen wij in deze nacht!
Charlotte leest: Jona 2: 1 t.m. 11
We ZINGEN: Psalm 116: 1,2 en 6.

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam de Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Vraag en Antwoord 4.
Charlotte: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
WL: Dit is de nacht waarin Eén uit ons midden de banden van de dood verbrak
en opstond uit het graf als de eersteling van ons allen.
Dit is de nacht van waken en hopen, van gedenken en verwachten.
WL leest: Matthéüs 28: 1 t/m 10.
WL: De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan!
We ZINGEN: Lied 645: 1,2 en 6.

Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levende en doden.
Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen

Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand
Korte overdenking en Meditatief orgelspel.
Vernieuwing van onze doopgedachtenis. We vormen een kring bij het
doopvont. We gieten water in het doopvont. WL: inleidende woorden
Met welke naam werden wij gedoopt? Moment van stilte
We ZINGEN: Lied 350: 1,2,3 en 7.

Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.
Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit den hoge vrede haalt.
Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God zij dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.
Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

Gebeden en Onze Vader (Collecten) (Mededelingen?)
We gaan staan en ZINGEN ons
slotlied: Lied 637: 1, 2 en 4.

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
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!

Wegzending en Zegen, gezongen
AMEN

