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Sneinsbern: Tim Jesse Laferte 

    

 Collecte: 

 1e ZWO commissie 

 2e Diaconie 
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Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

 

 

Orde van dienst zondag 20 februari 2022 
 

Zondag: Orde van dienst zondag 20 februari 2022 Easterein 

 

Orgelspel 

 

Mededelingen en welkom  

 

Moment van stilte 

 

DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD: 

20 febr.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

27 febr.  Eredienst 

09:30    ds. Arjan Bouman 

 

06 mrt.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

10:45  Koffiedrinken 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

dhr Bote Jellema, Wynserdyk 14         
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Lied 207: 1, 3 

1 De trouw en goedheid van de Heer 

verschijnt ons elke morgen weer 

en blinkt en blijft als dauw zo fris, 

zolang het dag op aarde is. 

 

3 Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 

voor blindheid en voor schand' en schuld; 

houd niet uw glans voor ons verhuld, 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 207: 4 

4 opdat wij wand'len als bij dag 

en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 

van U verlaten nimmermeer. 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialiet 868: 1, 2 en 4 

1 Loovje de Hear, jou dy machtige kening de eare! 

Sjong Him fan herten ta. Lit ús no bliid musisearje. 

Kom en doch mei, 

spylje en sjong al den dei. 

Loovje_al wat libbet de Heare! 

 

2 Loovje de Hear, dy’t mei leafde dyn libben bestjoerde, 

dy’t as in earn mei syn wjukken dy heinde en hoede. 

Troch nacht en skaad 

brocht Hy wer freugde_op dyn paad, 

kearde_Er dyn libben te’n goede. 

 

4 Loovje de Hear, dy’t dyn libben sa leafdefol seinge. 

Hy liet oerfloedich syn himelske geunst oer dy reine. 

En dei en nacht 

hâldt Hy, dyn hoeder, de wacht. 

Neat sil dy pleagje of skeine. 

 

Gebed van de zondag 



 
 

 

Aandacht voor de kinderen  

 

Lied voor de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

Lezing: Lucas 6: 27-38 

 

Lied 537: 3 en 4 

3 En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

Want gij zijt ook zelf geschonden 

door een menigte van zonden, 

en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

 

4 En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 

en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Vergeet uzelf en dien elkander maar 

–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

Aan elkander prijsgegeven 

vindt gij honderdvoudig leven. 

Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 

En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel – kinderen komen terug in de kerk 

 

Lied op melodie van lied 727 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, halleluja, 

 

Om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, halleluja, 

 



 
 

Om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, halleluja, 

 

Roept U ons Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja, halleluja! 

 

Dank- en voorbede, stil gebed, Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel  

 

Slotliet 612 

1 As hie God sels ús roppen, 

sa komme wy oan ’t ljocht 

en groetsje bliid it libben 

dêr’t Hy ús mei betocht.  

Wy wurde troch Him roppen, 

Hy jout in namme mei. 

Hy neamt ús erfgenamten  

fan syn ferburgen dei. 

 

2 Wy, roppen om te libjen, 

binn’ holden oan syn wurd 

fan ûnferbrekbere frede  

net út te sprekken grut. 

Wy binn’ werberne_en úttein 

út ’e tafallichheid, 

ornearre foar genede, 

ús tsjusternis waard dei. 

3 Wy sykje al ús dagen 

as bern fan ’t ljocht ús wei, 

op hoop fan seine siedde, 

mei útsjoch op syn dei. 

God, lit jo Geast ús liede, 

en set op ús bestean 

it segel fan jo namme, 

dat wy yn freugde gean! 

 

Zending en Zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 


