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De kerkdienst wordt online uitgezonden via kerkomroep.nl;  
zoeken naar kerk Easterein, en is hier later ook terug te kijken.   
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Muziek klinkt 

Welkom en mededelingen 

Voorbereiding 

Moment van stilte 

Gemeente gaat staan 

Zingen 138: 1 en 2 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Heere, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o Heere ! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 

 

Bemoediging en groet lied 291C  

Voorganger: 
Onze hulp is de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij is voor ons een barmhartige Vader 
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 
Zangers: 
Onze hulp is de naam van de Heer 
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 
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Zingen 210: 4 

Wil mij als de nacht nabijkomt 
tot een lieve broeder zijn, 
in het donker van de afgrond, 
langs de grenzen van de pijn, 
die mij als gehoorzaam kind 
wakend en niet slapend vindt. 

Gemeente gaat zitten 

 
Kyriegebed 

Glorialied uit ‘Liefste lied van overzee 1’ nr.58 op melodie lied 150A 

Zingt volop Gods lof de hemelen rond. 
Verblijd u in Hem een lied in de mond, 
gij engelen, machten voor zijn aangezicht 
en zingt u te buiten in ’t hemelse licht. 
 
Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 
stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 
 
Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
van wat hij gedaan heeft, en zingt het dan voort. 
 
Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 
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Woord 

Gebed van deze zondag 

Kofferke van Beppe Setske 

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. 
 
Kinderen gaan weg 

 
Lezing: Jes. 60: 1-5, 19-22 

 

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4 Open je ogen, kijk om je heen: 
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ze stromen in drommen naar je toe; 
 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

 

19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven 
en je God zal voor je schitteren. 
20 Je zon zal niet meer ondergaan, 
je maan niet meer verbleken, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven. 
De dagen van je rouw zijn voorbij. 
 

21 Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, 
zij zullen het land voorgoed bezitten. 
Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, 
ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 
22 De geringste groeit uit tot een duizendtal,  
de kleinste tot een machtig volk. 
Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, 
wanneer de tijd is gekomen. 

 
Lied 772: 1 en 4 door zanggroep 

 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene  cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 

 
God, geef dat op aarde gebeurt wat U wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 
uw volk gelukkig kan zijn. 
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Lezing: Mattheüs 5: 1 -12 
 

51Doe’t Er de mannichte seach, gong Er de berch op;  
en nei’t Er sitten gien wie, kamen syn learlingen by Him.  
2Doe naam Er it wurd en learde harren: 
3Lokkich de earmen dy’t op God fertrouwe, 
want harres is it himelske ryk. 
4Lokkich dy’t treurje, 
want se sille treaste wurde. 
5Lokkich de sêftmoedigen, 
want de ierde sil harres wêze. 
6Lokkich dy’t honger en toarst hawwe nei gerjochtichheid, 
want se sille har gerak krije. 
7Lokkich de barmhertigen, 
want se sille barmhertichheid ûnderfine. 
8Lokkich dy’t suver fan hert binne, 
want se sille God sjen. 
9Lokkich dy’t frede bringe, 
want se sille Godsfreonen neamd wurde. 
10Lokkich dy’t ferfolge wurde om’t se gerjochtichheid wolle, 
want harres is it himelske ryk. 
11Lokkich binne jimme, wannear’t se jimme om My húnje en ferfolgje, 
wannear’t se gemienwei alle mooglike kwea fan jimme sizze. 
12Jubelje fan blidens, want grut sil jimme lean yn ’e himel wêze.  
Sa hawwe se ommers ek de eardere profeten ferfolge. 

 
Zingen Tussentijds 59 in wisselzang  
1 zanggroep, 2 en 3 allen, 4 zanggroep, 5 en 6 allen  
 
1.Gelukkig de mens, die arm is van geest 
en rijk aan barmhartigheid wonden geneest. 
 
2. Gelukkig de mens die droefheid ontmoet 
en door zijn blijmoedigheid wonderen doet. 
 
3. Gelukkig de mens, die zuiver van hart, 
gewapend met eerlijkheid eigenwaan tart. 
 
4. Gelukkig de mens die niet eerder zwicht 
Tot hij in gerechtigheid vrede hier sticht. 
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5. Gelukkig de mens die dit heeft volbracht 
en ons in de duisternis licht heeft gebracht. 
 
6. Gelukkig de mens die Hem kan verstaan 
die ons in die mens’lijkheid voor is gegaan. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Kort orgelspel waaronder de kinderen terug komen 
 

Gedachtenis 
 

Luisteren naar muziek van Rachel Portman ‘We had today’ 
 

Inleiding op de gedachtenis 
 

Luisteren naar ‘Als jouw naam klinkt’ door de zangroep 
 

Als jouw naam klinkt zie ik even  
hoe je liep en wat je zei 
wat er altijd is gebleven  
van jouw leven diep in mij. 

 
Als jouw naam klinkt stroomt er water  
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later,  
tijd die in het water viel. 

 
Nu jouw naam klinkt komt tot leven  
hoe jij mij hebt meegemaakt, 
meegeschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt.  
 
Nu jouw naam klinkt wacht ik onder  
onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder  
God brengt ons weer in verband. 
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Zanggroep: 
Kom, as it tsjuster is,  
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  
en dat bliuwt,  
fjoer dat altyd bliuwt.(2x) 

  
Noemen van namen 

12-11-2020 Peter Frans Alfred Vos de Wael  78 jaar 

28-01-2021 Albertje van der Meulen – Lutjeboer 88 jaar 

23-02-2021 Auke Jan Stoffelsma    91 jaar 

 
Zanggroep: 
Kom, as it tsjuster is,  
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  
en dat bliuwt,  
fjoer dat altyd bliuwt.(2x) 

 
13-03-2021 Wilhelmina (Wil) Wieling- Rietveld  66 jaar 

24-03-2021 Teatske Bergsma-Wassenaar   82 jaar 

25-03-2021 Sjoerd Bonnema     82 jaar 

02-07-2021 Wiebe Boersma     87 jaar 

 

Zanggroep: 

Kom, as it tsjuster is,  

mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  

en dat bliuwt,  

fjoer dat altyd bliuwt.(2x) 

 

23-07-2021 Yde Dirk Sjaarda     73 jaar 

15-10-2021 Joukje Okkema-Wybrandi   99 jaar 

16-10-2021 Keja Joustra      19 weken   

           gedragen 

Zanggroep: 
Kom, as it tsjuster is,  
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  
en dat bliuwt,  
fjoer dat altyd bliuwt.(2x) 



 
 

Een kaars voor al die mensen, hier niet bij naam genoemd. 

Zanggroep: 
Kom, as it tsjuster is,  
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet  
en dat bliuwt,  
fjoer dat altyd bliuwt.(2x) 
 

Aansteken van de wakelichtjes en ondertussen klinkt orgelspel van 

liederen uit de afscheidsdiensten:  

- psalm 119 

- psalm 121 

- Ik bouw op U 

- Blijf mij nabij 

 

Gebed 
 

Antwoord 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Ús Heit 

Us Heit yn ‘e himel, 

lit jo name hillige wurde, 

lit jo Keninkryk komme, 

lit jo wil dien wurde op ierde 

like goed as yn ‘e himel. 

Jou ús hjoed ús deistich brea 

En ferjou ús ús skulden sa ’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe 

En lit ús net yn fersiking komme mar ferlos ús fan ‘e keade. 

Want jowes is it Keninkryk 

En de krêft en de hearlikheid  

Oant yn ivichheid.  

Amen. 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel  
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Gemeente gaat staan 
 

Zingen uit: Liefste Lied van Overzee 2 nr.15 ‘Ga maar gerust’ 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.   

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  

Ik ben de dag, die schemert in je droom.  

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zending en zegen 

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

 

 

 

 

 



12 
 

 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 

in goede gedachten  
van herinnering… 

 
Is verwijlen 

bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 

van pijn en vreugde… 

 
Afscheid nemen 

is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 

al wat waard is 
niet te vergeten… 

 
Is moeizaam 

de draden losmaken 
en uit het spinrag 

van de belevenissen loskomen. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

 


