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Orde van dienst 28 november 2021 1e Advent Easterein 

 

Orgelspel 

 

Voor de dienst zingt Qlassy: Tienduizend redenen (in plaats van de voorzang) 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

DIENSTEN IN DE HERFSTTIJD: 

28 nov.  Eredienst – 1e advent 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

 

05 dec.  Eredienst – 2e advent 

09:30    ds. Tietsje Hibma 

 

12 dec.  Eredienst – 3e advent 

09:30    pst. Geertje van der Meer 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; dhr Gerard van 

der Goot, Hôfsleane. 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Welkom en mededelingen  

 

Aansteken adventskaarsen + tekst door sneinsbern gelezen 



 

Intochtslied 439: 1 en 4 

1 Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

4 O Jezus, maak mij arme  

in deze heilige tijd  

uit goedheid en erbarmen  

zelf voor uw komst bereid.  

Laat dit bestaan uw stal,  

dit hart uw kribbe wezen,  

opdat nu en na dezen  

ik U lofzingen zal.  

  

Bemoediging en groet 

 

VG: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige 

A: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 

 

VG: Wij zijn de eersten niet die de Eeuwige roepen 

A: GODS WOORDEN SPREKEN OOK TOT ONS 

 

VG: Ben je oud en durf je niets meer te verwachten? 

A: WEES NIET BANG! 

 

VG: Sta je aan de kant om wat in je leven gebeurde? 

A: WEES NIET BANG! 

 

VG: Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen 

A: ER IS GOED NIEUWS VOOR JOU EN MIJ 

 

VG: Vreugde en blijdschap zullen  je ten deel vallen 

A: DE EEUWIGE TREKT ZICH ONS LOT AAN 

 AMEN 

 



Qlassy zingt een kyrielied ‘Kyrie Eleison’  

 

Vertaling: 

De wind waait hard tegen deze berghelling 

Over de zee in mijn ziel 

Het reikt tot waar ik me niet kan verbergen 

Mijn voeten op de weg zetten 

 

Mijn hart is oud, het bevat mijn herinneringen 

Mijn lichaam brandt een edelsteenachtige vlam 

Ergens tussen de ziel en de zachte machine 

Is waar ik mezelf weer vind 

 

Kyrie Eleison op de weg die ik moet reizen 

Kyrie Eleison door de duisternis van de nacht 

Kyrie Eleison waar ik heen ga, wil je volgen? 

Kyrie Eleison op een snelweg in het licht 

 

Toen ik jong was, dacht ik eraan om oud te worden 

Van wat mijn leven voor mij zou betekenen 

Zou ik mijn gekozen weg hebben gevolgd? 

Of wenste ik alleen wat ik kon zijn? 

 

Kyrie Eleison op de weg die ik moet reizen 

Kyrie Eleison door de duisternis van de nacht 

Kyrie Eleison waar ik heen ga, wil je volgen? 

Kyrie Eleison op een snelweg in het licht 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Lezing: Lucas 1: 5-25 door Marin van Krimpen 

 

Zingen: projectlied op melodie lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 

 

Wij bidden om verhalen 

vol hoop en goede moed. 

God laat zijn licht hier stralen, 

Hij komt ons tegemoet. 

 

Er klinken mooie woorden 

een ook een heel mooi lied: 

zo laat God van zich horen, 

want Hij vergeet ons niet. 

Kinderen naar hun eigen ruimte 

 



Qlassy zingt: ‘Naar het licht toe’ 

 

Kom tevoorschijn 

uit de duisternis. 

Doe gerust een stap vooruit. 

En vertrouw maar 

dat het veilig is. 

Jezus zelf nodigt je uit. 

 

Wij lopen naar het licht toe. (licht van de wereld) 

Wij lopen naar het licht toe. (licht van God) 

 

Als je twijfelt hoe je verder moet, 

als je niet meer weet waarheen. 

Kom dan bij ons. 

Wij zijn ook op zoek. 

Loop de weg toch niet alleen. 

 

Er is vrijheid 

om op weg te gaan, 

te ontdekken wie God is. 

Het mysterie 

van een God met ons, 

ook in onze duisternis. 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Liet 464: 1 en 2  

1 In ingel sprekt in pryster oan. 

Wol him it goeie nijs wol oan? 

Hy leant der net it measte fan 

en wurdt in sprakeleaze man. 

 

2 Soms stiet de himeldoar yn 't kier:  

in ingel komt fan withoefier,  

hy hat foar ús in bliid berjocht  

en set de ierde yn it ljocht! 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

afgesloten met een gezamenlijk gezongen “Onze Vader” met Qlassy 

 

Qlassy: 

Onze Vader in de hemel, 



Heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk 

Spoedig komen. 

Laat uw wil worden 

Gedaan. 

In de hemel, zo ook hier 

Op aard'. 

 

Qlassy  

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

 

Gemeente + Qlassy 

Onze Vader in de hemel, 

Geef ons daaglijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

Gelijk ook wij dat doen. 

Hen vergeven die ons 

Iets schuldig zijn. 

 

Gemeente + Qlassy  

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Qlassy: 

En leidt ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van het kwaad. 

 

Gemeente + Qlassy  

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen 

 

Aandacht voor de collecte ondertussen zingt Qlassy:  

Droom, durf, doe en deel - Marco Borsato 

Sluit je ogen een seconde 

Zet een lach op je gezicht 



Zeg bedankt tegen het leven 

Voor de liefde en het licht 

 

Doe een wens voor iemand anders, 

Al lijkt het nog zo klein en stil 

Elke golf begint als rimpel 

Maar maakt altijd een verschil 

Vier het leven om je heen, 

Hang de slingers op en dans met iedereen 

Het leven is al veel te kort 

Ja, en alleen is maar alleen 

Dus droom, durf, doe en deel met iedereen 

 

Deel je rijkdom met een ander, 

Liefde, nog veel meer dan goud 

En wees lief voor wie je lief is 

Zeg als je van iemand houdt 

 

Geef een glimlach aan een vreemde 

Knuffel iemand elke dag 

En wees dankbaar voor de dingen,  

die je vandaag beleven mag 

 

Vier het leven om je heen, 

Hang de slingers op en dans met iedereen 

Het leven is al veel te kort 

Ja, en alleen is maar alleen 

Dus droom, durf, doe en deel met iedereen 

 

Kijk naar de golven, en zie de zee 

Kijk naar alle mensen om je heen 

Pak maar mijn hand en ik neem je mee 

Want wij samen, kunnen samen, meer dan een 

 

Sluit je ogen een seconde 

Zet een lach op je gezicht 

Geniet maar even van het donker, wordt vanzelf wel weer licht 

Pak de hand van iemand naast je 

 

Maakt niet uit of je hen kent 

Iedereen is even welkom 



Zolang je maar jezelf bent 

Gooi je handen nu de lucht in 

Vul je hart met hoop en trots 

Open nu maar weer je ogen 

Zie door de bomen weer het bos 

 

Vier het leven om je heen 

Hang de slingers op en dans met iedereen 

Het leven is al veel te kort 

Ja, en alleen is maar alleen 

Dus deel je hart met iedereen, hier om je heen 

Wees niet alleen, 

Droom, durf, doe en deel met iedereen 

 

Kinderen komen terug en aandacht voor het project 

 

Slotliet 452  (staende) 

1 As tusken ljocht en donker 

de tiid us licht ûntglydt, 

binn' wy yn Jo fersonken, 

ûs hert wit fan gjin striid, 

Jo binn'der - by fannacht. 

Wêrom noch bang te wêzen, 

de sliep sil us genêze, 

jo hâlde oer us de wacht! 

 

2 Dy lange nacnt, dy winter  

trochstean wy mei geduld;  

wy libje ûnbehindere, 

foldien is alle skuld, 

Jo hawwe 't wurd folbrocht,  

dat feilleas oer Jo skreaun is,  

dat altyd krêftich bleaun is.  

De moarntiid bringt jo ljocht! 

3 O himellichem, Jezus, 

dat ljocht bringt yn 'e tiid,  

wy stean yn Jo te Iêzen,  

us sicht is fier en wiid.  

No brekt de dage oan,  

Jo komst is net te kearen,  

wol ûs de ienfâld leare,  

lear ús Jo takomst oan! 

 

Zending en zegen 

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


