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Collecte: 

  1e Jong Protestant 

  2e Diaconie 

Interactief aan de slag met de Bijbel 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, 

een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse 

Kerk. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. 

Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 

kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.  

Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te 

betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat 

Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt jongeren 

aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding. 

 

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 zondag 30 januari 2022 

DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD: 

30 jan.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

06 febr.  Eredienst 

09:30    ds G Wessels 

 

13 febr.  Eredienst - Avondmaal 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

 
 

 BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; mw Truus 

Galema-Brandsma, de Ljits 2 

 

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


 
 

Mededelingen en welkom  
 

Moment van stilte 
 

Lied 66: 1, 3 en 7 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

3 Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

7 De naam des Heren zij geprezen! - Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. - De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Bemoediging en Groet 

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

V: Zing voor God een nieuw lied 

G: ZING VOOR GOD, HEEL DE AARDE 

 

V: Zing voor de Eeuwige, prijs zijn naam, 

G: VERTEL ELKE DAG DAT HIJ ONS REDT  

 

Lied 971: 1 en 2 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 
 

2 God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

Kyriëgebed 

 

Glorialied 150A: 1, 2 en 3 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 



 
 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

Gebed van de zondag 
 

Aandacht voor de kinderen  
 

Lied voor de kinderen:  

Wij gaan voor even uit elkaar, - En delen nu het licht.  

Dat licht verteld ons iets van God. - Op Hem zijn wij gericht.  

 

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: Jeremia 1: 4-10  
 

Fryske lieteboek 71: 1 en 3 

1 By Jo sykje_ik myn taflecht, Heare. 

Myn Helper binne Jo, 

och jou my útkomst no 

en lit my net ta skande keare. 

Ferlosser, wol my hearre! 

Moat ik hjir iensum stjerre? 
 

3 Jo ha fan jongs ôf oan my droegen, 

ik haw op Jo betroud, 

as bern al op Jo boud. 

Haw tank dat Jo my sterkte joegen. 

Elk sjocht dat Jo it wienen, 

dy’t oan myn side stienen. 

2e lezing: Marcus 6: 1-6 (Frysk) 
 

Lied Zingenderwijs 89 melodie lied 310 

Jezus, geroepen om te leven, 

te spreken volgens Israëls wet 

door God voor Mozes opgeschreven, 

hij predikte in Nazaret. 

 

Daar in zijn eigen synagoge, 

kon men niet leven met zijn leer, 

dat vreemdelingen weten mogen 

dat God zich ook naar hen toekeert. 

De mensen wilden niet geloven:  

‘Wat denkt die zoon van Jozef wel?’ 

en trachtten ’t vuur in hem te doven,  

maar hij verliet die plaats toen snel. 

Jezus heeft toen zijn weg gewandeld, 

tussen de mensen voortgeleefd, 

hun ongeloof heeft niet veranderd 

dat hij het hun vergeven heeft.      



 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Lied 530 

1 De Geest des Heren is op hem 

die tot verkondiging verkoren, 

ons aanspreekt zodat wij het horen 

als hoorden wij Gods eigen stem. 

 

2 Wat is het dat hij aan ons meldt? 

De blijde boodschap voor de armen: 

het overweldigend erbarmen 

dat ons gebroken hart herstelt. 

3 Dat de gevangenen bevrijdt 

en ons verlost uit schande en schade 

en meldt het jaar van Gods genade, 

zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 

4 Wij danken God voor deze stem 

die heeft geklonken in ons midden, 

ons aangevuurd heeft bij het bidden 

met uitzicht op Jeruzalem. 

Dank- en voorbede, stil gebed, afgesloten door gezamenlijk ”Onze Vader” 
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 
 

Lied 838: 1, 2 en 3 

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

3 Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Zending en Zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 


