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 Collecte: 

 1e Tsjerne (jeugdwerk) 

 2e KIA, werelddiaconaat Oeganda 

 

Goed boeren in een lastig klimaat 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én 

overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De 

Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze 

krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogte-

bestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te 

slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan 

anderen. 

 

 

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 6 februari 2022 
 

DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD: 

06 febr.  Eredienst 

09:30    ds G Wessels 

 

13 febr.  Eredienst - Avondmaal 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

 

20 febr.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;        
Dhr Hilbrand Drost, Skoallestrijtte 17 

  

 

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


 
 

foarsang liet 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! 
 

afkondigingen 
 

intochtslied 145: 1, 2 en 4 

1 O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wonderen die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 

4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 

zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 

Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 

een vorst, bekleed met macht en majesteit. 

Uw heerschappij is over alle tijden, 

ieder geslacht zal zich in U verblijden. 

Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 

en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 



 
 

groet, bemoediging  
 

gebed van toenadering (met stil gebed) 
 

kyrie eleison (gebed) 
 

glorialied 705: 1 

1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon! 
 

gebed van de zondag 
 

aandacht voor de kinderen 
 

zingen lied b  

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (2x) 

Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht, 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
 

1e lezing oude testament: Jesaja 6:1-8 (frysk) 
 

antwoordlied 138: 1, 2 en 3 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel / ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd / ik U mijn beden. 

Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

 

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij / en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt / het U, o Here! 

Als Gij hun ’t woord van uw verbond 

met eigen mond / hebt willen leren. 

3 Dan zingen zij, in God verblijd, - aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen. 

Groot is des Heren heerlijkheid, - zijn majesteit / ten top gestegen. 

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, - op hen het oog / die nederig knielen. 

Maar ziet van ver met gramschap aan - de eigenwaan / van trotse zielen. 
 

2e lezing evangelie: Lucas 5: 1 - 11 (nbv21) 
 

acclamatie: lied 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 
 

prediking  
 

meditatief orgelspel 

 



 
 

geloofsbelijdenis: lied 912 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’. 

 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd.

dankzegging, voorbede, stil gebed, onze vader  

 

aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

slotlied 416 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

zegen 

  

amen 3x 


