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DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD:

BLOEMENGROET: De blommen
geane mei in hertelike groet nei;

25 april

Eredienst paastijd

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

18 april

Eredienst paastijd

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

16:30

Lezing: Johannes 21: 1-19

Lezing: Johannes 10: 11-16

Martinus Muzikale Momentjes

02 mei

Eredienst paastijd

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk – Beeld, Licht en Geluid
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v.
Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

ORDE VAN DIENST
VOOR ZONDAGMORGEN 18 APRIL 2021
IN EASTEREIN
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Moment van stilte
Lied 33: 1 en 2
Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
‘t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Bemoediging en groet
Lied 33: 8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
Kyriegebed
Loflied orgelspel
Gebed van de zondag
Kofferke van beppe Setske
Lied voor de kinderen: Volg mij – Elly en Rikkert
Volg Mij - Ik ben de waarheid
Heer ik volg U
Volg Mij - Ik ben de weg
Heer ik volg U
Volg Mij - Ik ben het leven
Heer ik volg U
Doe altijd wat Ik zeg
Op de weg

Volg Mij - Ik ben de herder
Volg Mij - Ik ben het licht
Volg Mij - Ik ben de meester
Ik geef je onderricht

Heer ik volg U
Heer ik volg U
Heer ik volg U
In het licht

Lezing: Jesaja 43: 1-12
Lied 513
Lezing: Johannes 21: 1-19
Orgelspel
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: Ik leef – Sela
Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.
Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.

Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.
Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.
Ik leef...
Dank- voorbeden en stil gebed
Aandacht voor de collecte onder orgelspel

Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!

Lied: God fan fier en hein ús Heit
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wij sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wij misdiene,
sa't ek wij ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wij yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan'e kweade.
Slotlied 416: 1, 2 en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zending en zegen
Orgelspel

God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

