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DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD:
13 febr.

Eredienst - Avondmaal

Organist:
Koster:
Lector:
Sneinsbern:

09:30

ds Nicolette Vlaming

20 febr.

Eredienst

09:30

ds. Nicolette Vlaming

27 febr.

Eredienst

09:30

ds. Arjen Bouman

Balt R. de Vries
André C. Vink
Lisette Zijlstra
Renko Ynema

BLOEMENGROET: De blommen geane
mei in hertlike groet nei;
mw Coba Stremler, Wynserdyk

Collecte:
1e KIA, Noodhulp Nepal
2e -

Meer werkgelegenheid voor jongeren
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de
Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de
coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert
in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers
of werkgevers.

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 13 februari 2022
Orgelspel

Mededelingen en welkom
Moment van stilte
Liet 218: 1, 2 en 3
1 Tank Hear, foar dizze nije moarntiid,
tank Hear, foar dizze nije dei,
tank Hear, dat ik mei al myn soargen
by jo komme mei.

2 Tank Hear, foar dizze moaie ierde,
tank Hear, foar skaad en sinneblink,
tank Hear, dat Jo ûs hoedzje en liede,
krêft dy't libben brings

3 Tank Hear, foar fûgels mei har lieten,
tank Hear, foar elke beam yn bloei,
tank Hear, foar al it blier genietsjen,
tank Hear, dat ik groei.
Bemoediging en Groet
Liet 218: 4 en 5
4 Tank Hear, dat jo ûs helper bleaunen,
tank Hear, Jo binn' der nacht en dei,
tank Hear, foar frjemden en foar freonen
dy't ik moetsje mei.

5 Tank Hear, foar alle moaie klanken,
tank Hear, foar wat ik sjoch en hear,
tank Hear, o God, ik wol jo tankje,
no en altyd wer.

Kyriëgebed
Glorialied 867
1 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen
Lied voor de kinderen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht.
Dat licht vertelt 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 17: 5-8
Luisteren naar ‘Welzalig de man die niet wandelt’ door Sela
Welzalig de man, die niet wandelt
Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen
In de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars
Die niet staat op de weg der zondaars
Noch zit in de kring der spotters
Noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft
Zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht
Bij dag en bij nacht
Want hij is - als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht - geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt

Want hij is - als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht - geeft op tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt

2e lezing: Lucas 6: 17-26
Lied 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 340B
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de
doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dank- en voorbede, stil gebed
Aandacht voor de collecte onder orgelspel en klaarmaken van de tafel
Tafelgebed

V:
G:
V:
G:
V:
V:

De harten omhoog naar God!
ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!
Dank de Eeuwige, onze God!
WIJ WILLEN GOD DANKEN
U danken wij,
Heilig is uw Naam!

Lied 405: 1 en 4
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.
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.
Tafelgebed vervolg
Onze Vader
Onder het delen van brood en wijn zingen we lied 568A
Ubi caritas et amor,
Waar vriendschap en liefde is, daar is God
ubi caritas Deus ibi est.
Dankgebed
Slotliet 378
1 Hear, sterkje_ús hannen ta jo tsjinst,
dy’t hillich brea ûntfongen;
de lippen oan jo beker set,
om fan jo heil te sjongen:

4 de fuotten dy’t, op reis nei Jo,
dit hillich hûs berûnen,
dat hja tenei sa trinten-wei
it paad ta frede fûnen.

2 de earen, iepen foar jo wurd
en ticht foar falske leare;
de eagen, dy’t jo godlik ljocht
ferwûndere reflektearje;

5 Ris sa it leavjend herte ta
mei bloed fan jo genede –
jo lichem dat ús spize is:
it libben yn jo frede.

3 de tonge, dy’t jo goedens preau,
lit dy jo trou belide;
de mûle, ree ta lof en tank
om wat it hert ferblide;

Zending en Zegen

Orgelspel

Gezongen Amen

