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Collecte: 

  1e Jeugdraad 

  2e Diaconie 

 

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 9 januari 2022 
 

Mededelingen en welkom  

 

Moment van stilte 

 

Lied 72: 1 en 2  

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. 

DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD: 

09 jan.  Online-dienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

16 jan.  Online- Fryske tsjinst 

09:30    pst Corry Tigchelaar 

 

23 jan.  Online-dienst 

09:30    ds. Inge de Rouwe 

 
 

 
BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;.  

Dhr Jan van der Heide, singel 2 
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Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. 

 

2 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht, 

moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien allerwegen, totdat geen maan meer is. 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 72: 7 

7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer. 

 

Kyriëgebed 

 

Liet 910: 1, 2 en 4 

1 Bytiden as wy sjonge  

wurdt alles ljocht en klear,  

dêr't earder dizen hongen,  

fernimme wy de Hear.  

Binn' wy it paad soms bjuster,  

Hy makket alles goed,  

dy't ús nei kjeld en tsjuster  

in mylde maitiid stjoert. 

 

2 Yn tankberens betinke  

wy 't heimnis fan ús Hear,  

Hy woe syn heil ús skinke,  

ús libben nirnt in kear.  

Us soargen binn' fergetten,  

wy groetsje bliid de dei,  

de moarn sil ús neat lette,  

wat by ek bringe mei. 

 

4 Ek as gjin beam mear fruchten  

to rispjen drage soe,  

de greide lei to suchtsjen,  

om't neat mear waakse woe,  

dan noch soe God ús spiizgje,  

syn goedens komt as rein.  

'k Wol dei oan dei Him priizgje  

en loovje sunder ein. 

 

Gebed van de zondag 



 
 

Aandacht voor de kinderen  

 

Luisterlied: ‘Kleine witte duif’ door Elly en Rikkert 

 

1e lezing: Jesaja 40: 1-11 

 

Luisterlied ‘Every valley’ uit de Young Messias 

 

2e lezing: Lucas 3: 15-16, 21-22  

 

Liet 526: 2 

2 Doe’t Hy yn ’t wetter nederich delgie, 

kaam oer syn holle fûgel Geast. 

God, dy’t yn Him behagen steld hie, 

wiisde_ús Him oan as heil en treast. 

Wat op ús ôfkomt sil Hy heine, 

ús libbensrin krijt hjir in kear, 

it bline needlot wurdt ta seine, 

Hy ken ús, sels noch yn ’e dea. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 538: 1, 2 en 4 

1 Een mens te zijn op aarde - in deze wereldtijd, 

is leven van genade - buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden - die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden - die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

2 Een mens te zijn op aarde - in deze wereldtijd, 

is komen uit het water - en staan in de woestijn, 

geen god onder de goden, - geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, - een mens in wind en vuur. 

 

4 Een mens te zijn op aarde - in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden - die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, - Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde - de duivel wederstaan. 

 

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



 
 

Aandacht voor de collecte 

 

Lied 686 

1 De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

3 De Geest die ons bewoont - verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon - doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit - in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi - wat Gij begonnen zijt. 

 

Zending en Zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 

doen we weer mee aan Actie Kerkbalans. 

“Door de kerk besef ik waar het in het 

leven om gaat…  

daarom geef ik voor mijn kerk” 


