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Collecte: 

1e Kerk in Actie  

Binnenlands Diaconaat 

 

Een stabiel thuis voor kinderen 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 

hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van 

Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen 

wonen en werken aan hun toekomst. In 

jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel 

gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 

gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 

 

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 3e Advent, 12 december 2021 Schrift en Tafel 

DIENSTEN IN DE HERFSTTIJD: 

12 dec.  Eredienst – 3e advent 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

 

19 dec.  Eredienst – 4e advent 

09:30    pst. Geertje van der Meer 

 

24 dec.  Kerstnacht - online 

22:00    ds. Nicolette Vlaming 
 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; mw Afke 

Stoffelsma, Sibadawei 19 

 

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


 

Orgelspel 
 

Voorzang liet 215: 1, 2, 3 en 7 

1 Wurd wekker, minske, en wês bliid. 

Gods leafde, bûn oan plak noch tiid, 

hat elke moarntiid op ’e nij 

wer libbenskrêft en moed foar dy. 
 

2 Dy’t wekker wurdt en bidde sil, 

ferwachtet wûnders en wurdt stil 

fan nije hope_op ’t âld ûnthjit 

dat God syn wurk net farre lit. 

3 Dy’t yn dit ljocht de dei begjint 

is hiel de wrâld in sakramint, 

want wat er sjen en hearre mocht, 

bestiet by Gods geduld en rjocht. 
 

7 Meitsje_yn jo leafde, Hear, ús ree 

foar ljocht en frede op ús stee, 

en dat ús libben dei oan dei 

as ús gebed Jo loovje mei.

Welkom en mededelingen  
 

Aansteken adventskaarsen + tekst door sneinsbern gelezen 
 

Doe eventjes je ogen dicht 

en tel dan maar tot drie. 

Je zult het zien: Het wordt al licht. 

Dat heet nou liturgie! 
 

Wees blij omdat de Redder komt 

en zing het hoogste lied. 

Want als de Heer op aarde komt 

zorgt Hij dat jij geniet. 

Intochtslied 85: 1 en 4 

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

Bemoediging en groet (gelijk doorklikken) 

+ 

VG: In vertrouwen roepen wij de Naam van de Eeuwige: 

A: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU! 
 

VG: Mijn ziel prijst en looft de Eeuwige 

A: MIJN HART JUICHT OM GOD, MIJN REDDER, 
 

VG: die oog heeft voor hen voor wie niemand oog heeft. 

A: GOD ZIET NAAR MIJ OM 
 

VG: Barmhartig is de Eeuwige voor wie Gods naam hooghouden 

A: DIE NAAM IS ONS HEILIG. 

 AMEN 
 



Kyrielied Tussentijds 9: 1, 2, 7, 8 en 9 (melodie lied 281) 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

2 De vragen huizen in ons hart. 

Gij die de duisternis ontwart: 

Kyrie eleison!

7 Doorbreek de ban van ons gemis 

met licht dat niet te doven is: 

Kyrie eleison! 
 

8 Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

9 Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, Zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

Lezing: Lucas 1: 39-56 (naar Nico ter Linden) door Jesse van Krimpen 
Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij 

ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria 

hoorde, begon het kind in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. 

Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: ‘Jij bent de  meest gezegende vrouw van de hele wereld en 

jouw kind draagt Gods zegen. Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. 

Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van 

blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!’ Maria antwoordde: ‘Ik 

prijs de Here met mijn hele hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij 

gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik 

bevoorrecht ben, want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd 

goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. 

Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten. Maar 

gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen met het 

goede en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn 

belofte niet vergeten, want Hij had Abraham en zijn kinderen beloofd altijd goed voor hen te zijn.’ 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging zij terug naar huis. 

 

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 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 



Liet 157A: 1 en 2

1 No sjong ik foar de Hear 

it heechste liet fan ear. 

Hy hat my 't hert ferromme. 

Syn tsjinstfaam, net yn tel, 

seach Hy yn geunst op del: 

my soe wat gruts oerkomme. 
 

2 Fan no ôf, om wat Hy,  

de sterke, die oan my,  

sil elk my lokkich hjitte.  

Geslachten foar en nei  

fernimme nacht en dei:  

God komt ús yn 'e mjitte. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel en kinderen komen terug 
 

Aandacht voor het project  
 

Tafelgebed 
 

Lied 405: 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 
 

Delen van brood en wijn 
 

Dankgebed 
 

Slotlied uit: Van Harte, blz 94: Een messiaans lied, melodie Lied 26 (Daar is uit ’s 

werelds duistere wolken) 

 

Wij leven nog in diepe dalen 

en zien geen einde aan de nacht. 

Wij horen wel van ster en stralen, 

maar zijn een volk dat eind’loos wacht. 

Toch willen wij op morgen hopen, 

door een belofte aangevuurd, 

dat eens de tak weer uit zal lopen, 

en dat de winter niet lang duurt. 

 

Hij komt, hij komt hier vast en zeker. 

wij leven hem hier tegemoet. 

Breken zijn brood, drinken zijn beker, 

delen zijn delen, zoals het moet. 

Wij gaan de weg die is gewezen 

en volgen na wat hij ons deed. 

Messias Jezus, uw belofte 

tilt mensen weg uit nacht en leed. 

Zending en zegen 

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


