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Orde van dienst zondag 10 oktober 2021 

Dienst van Schrift en Tafel 

 

Orgelspel 

 

DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

10 okt.  Eredienst - Avondmaal 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

 

17 okt.  Eredienst 

09:30    ds Wytze Andela 

 

24 okt.  Kerkdienst van de Friese 

kerkendag vanuit Joure die wordt 

uitgezonden in de Martinitsjerke in 

Easterein  om 10:00 

 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; mw Marja 

Cruqc, Populiereleane 9 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Voorzang liet 213: 1 en 4 

1 Dageread fan de_ivichheid, 

ljocht oan ’t ivich ljocht ûntstutsen, 

no’t de moarntiid iepenleit 

mei jo hearlikheid oerdutsen, 

driuw it tsjuster út ús wei 

mei jo dei. 

4 Ienris komt de jongste dei, 

jou dan, Opgong út ’e himel, 

dat wy, mei Jo ’t grêf ûnttein, 

achterlitte leed en pine, 

lit ús opgean nei jo feest 

sûnder frees. 

 

Welkom 

 

Moment van stilte 

 

Lied 130: 1 en 3 (Gemeente gaat staan) 

1 Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, 

ik werp voor U mij neer. 

O laat uw oor zich neigen 

tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, 

red mij, o Here red! 

 

3 Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten 

uw lichtend aangezicht.

Bemoediging en groet  

V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, onze God 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

 

V: Zing voor Hem een nieuw lied 

A: ZING VOOR HEM, HEEL DE AARDE  

 

V: Zing voor Hem, prijs zijn naam, 

A: VERTEL ELKE DAG DAT HIJ ONS REDT 

V: Genade is er voor jou, en vrede van God onze Vader, door Jezus 

Christus. 

A: AMEN 

(Gemeente gaat zitten) 

 



Lied 130: 4  

Gij al Gods bondgenoten, 

zie naar zijn toekomst uit! 

De Heer is vast besloten 

tot goedertierenheid! 

Hoort aan de goede tijding: 

Hij geeft in zijn geduld 

aan Israël bevrijding 

van onrecht en van schuld. 

 

Kyriegebed  

 

Glorialiet: 713: 1 en 5  

1 Godlof wy moatte sjonge, 

halleluja, 

om ’t goede dat we_ûntfongen 

halleluja. 

Wy binn’ hjirhinne twongen 

troch dy’t ús meifierd ha, 

mar Jo ha seine skonken, 

halleluja! 

 

5 Godlof wy moatte sjonge, 

halleluja, 

om al wat wy ûntfongen 

de Heare gloaria, 

lit elk mei hert en tonge 

Him lof en eare jaan, 

Godlof wy moatte sjonge, 

halleluja. 

Gebed van deze zondag  

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 

Wij geven Gods verhalen door,  

En wie zich open stelt,  

Ervaart misschien een beetje licht,  

Door wat er wordt verteld.  

Straks zoeken wij elkaar weer op,  

En elk heeft zijn verhaal.  

Het licht verbindt ons met elkaar,  

Het is voor allemaal. 

 



1e lezing: Deuteronomium 15: 1-11 

 

Zingen: 320: 1 en 3 

1 Wie oren om te horen heeft 

hoor' naar d' wet die God hem geeft: 

gij zult geen vreemde goden 

maar Mij alleen belijden voortaan. 

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

3 Bied uw naast' de help'nde hand. 

Spijzig d' armen in uw land, 

een woning wilt hen geven. 

Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 

doe dit, en gij zult leven. 

2e lezing: Marcus 10: 17-31  

 

Zingen: 333  

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: 843 op melodie van psalm 136 

1 Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 

Alles houden wat ik heb, 

of mij geven, gaandeweg? 

 

2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 

wat mij werft en wat mij leeft, 

is het vele, geld en goed, 

aarden schatten, overvloed. 

3 Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 

die mij voedt en mij verkwikt, 

is de Ene, goed is God, 

hemelschat, genadebod. 

 

4 Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 

Alles houden wat ik heb, 

of Hem volgen op zijn weg. 

 



Dank-voorbeden, stil gebed  

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

Collectedoel 10 oktober  

 

Wat doet het armoedefonds? 

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die 

dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we 

de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland 

te stoppen! 

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van 

lokale organisaties. 

Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan 

sporten of hulp te bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten.  

Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te 

helpen met hun administratie. Dit zijn de zgn. schuldhulpmaatjes.  

 

Ouderen zijn extra kwetsbaar 

Ouderen vormen een risicogroep waarbij naast het armoedeprobleem de 

impact van corona nog steeds erg groot is. Het sociale leven is niet zoals 

voorheen en de doorgaans al zwakke gezondheid neemt verder af. Wij 

trekken ons dit lot erg aan. Iedereen heeft recht op 3x per dag een 

gezonde maaltijd en persoonlijke verzorging. Wij zetten ons met 

honderden vrijwilligers in maar uw hulp is onmisbaar. 

 

Hartelijk dank voor uw royale gebaar! 

 

Geloofsbelijdenis gezongen: 340 B 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

https://www.armoedefonds.nl/


nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 

Tafelgebed  

V: De harten omhoog naar God! 

G: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 

V: Dank de Heer, onze God! 

G: WIJ WILLEN GOD DANKEN 

V: U danken wij, 

 

        Heilig is uw Naam! 

 

Zingen: lied 405: 1 en 4 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Onze Vader  



Vredegroet 

 

Delen van brood en wijn   

 

Zingen: Lied 377: 1, 4, 5 en 7  

1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 

5 Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn: 

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 

o Lam van God, ik kom. 

 

7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam – 

o Lam van God, ik kom. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Lied 46 uit ‘liederen ter bemoediging’ op melodie van lied 657 

Als mensen leren geven 

en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven 

en wordt de vrede waar. 

Als mensen durven dromen 

van het beloofde land 

dan kan er liefde komen, 

gaan mensen hand in hand. 



Als mensen willen nemen 

steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden 

daalt haat op aarde neer. 

Maar als wij leren horen 

naar wat Gods woord ons vroeg, 

dan is voor alle mensen 

de aarde groot genoeg. 

 

Laat onze oren horen, 

laat onze ogen zien: 

Het goeds waarvan wij dromen, 

het is er al misschien. 

Als wij aan vrede werken 

met hand en hart en mond, 

dan zul je dat gaan merken 

de hele wereld rond.  

 

Zending en zegen 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .  
 

 

 

 

 

 


