Het feest van Pasen
Zondag 4 april 2021 om 10.00 uur in de Martinikerk te Franeker
Voorganger: ds. Sytze Ypma
Ouderling van dienst: Hieke Joustra
Diaken: Martha Burggraaff
Organist: Jochem Schuurman
Zang: Jitze van der Land en Sophia Faltas
Trompettist: Roas Kuipers
Lector: Margje Bijlsma
ZWO: Carla van der Kooi
Kindermoment: Dirk-Jan en Sofie Dekker
Koster: Arjen de Boer
Beeldpresentatie: Berend Bosgra

Orgelspel
Welkom: door ouderling van dienst
Zingen: De steppe zal bloeien (Lied 608: 1 en 3)

1. De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

3. De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken

een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Paasgroet
Ontwaakt Gij die slaapt
En sta op uit de doden
Over u lichten zal Hij:
Jezus Christus de levende Heer
Gebed op de drempel
Als alles lijkt dood te lopen,
Als alles lijkt tegen te zitten,
Als er geen leven meer is,
blaas ons dan nieuw leven in.
Maak ons tot nieuwe mensen.
Als we het geloof in nieuw leven kwijt zijn,
Als we bang zijn voor de toekomst,
Open onze ogen voor Gods lente en onze kiemkracht
Schijn met Uw licht in onze harten.
Amen
Inleiding + kaars van verbondenheid aansteken
Tijdens het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars
Zingen: Hillich, hillich, hillich (Franz Schubert)
Paaskyrie bij de menora
Zingen: Lied van verlangen, refrein en vers 6
Refrein:
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop
Pasen:
Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!
Zinloos de steen, want Jezus leeft!
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen
vieren het leven dat Hij met ons deelt.

Kindermoment

/

Schriftgebed

Lezing: Jesaja 25: 6-9
Zingen: Lied 630: 1
Lezing: Kolossenzen 3: 1-4
Muziek: Joseph Haydn ‘Eerste deel uit het Trompetconcert’
Paasevangelie: Johannes 20: 1-18
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3
Verkondiging
Muziek

Georg Friedrich Händel (1685-1759) I know that my redeemer liveth

Dienst van de gebeden – stil gebed en Onze Vader in de hemel (Lied 1006)
Stil gebed: in het stilgebed is er ruimte om van binnen bij God te zijn, bij dierbaren
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
geef dat alle mensen weten
zoals U er is er maar een
doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
in Uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt
geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verdergaan
help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt
met Uw licht helpt u ons verder
hier en nu en straks altijd amen
Amen, amen
Collecte
Zingen: U zij de glorie (Lied 634)
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan,
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer.
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer !
Zegen en gezongen Amen
De heer zegene u en behoede u,
De heer doe zijn aangezicht over u lichten
En zij u genadig,
De heer zij bezorgd om
En geve u zijn hemelse vrede
Muziek
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