
Orde van dienst voor Biddag 9 maart 2022 Easterein 
 

Voorganger:  Ds Nicolette Vlaming 

Organist:  Balt de Vries 

Koster:  Geert Dijkstra 

Techniek: Jan Joustra 

 

Collecte is voor de voedselbank 

 

 

Orgelspel 

 

Liet 258: 1 en 2 

1 No wurdt it ljocht yn tsjuster wei  

en flechtet oer de kimen; 

de jûnsstjer blinkt, de nacht is nei, 

in wrâld fan skaad en skimen. 

 

2 Ek as it rûnom tsjuster is, 

is God yn ús fermidden. 

Him deart gjin nacht of tsjusternis, 

Hy heart syn bern wol bidden. 

 

Openingswoorden: 

V: ….Vrede zij u! 

A:: DE WERELD ZIJ VREDE 

 

Gezongen gebed op melodie lied 1008 

  

1 Hoor, als wij eendrachtig bidden 

dat de wereld wordt geheeld, 

al wat onze aarde voortbrengt 

goed en eerlijk wordt verdeeld, 

dat de daadkracht van de liefde 

onze woorden aanbeveelt. 



 

2 Voer uw wereld naar de vrijheid 

Uit haar wanhoop opgestaan, 

zal zij, haat en nijd te boven, 

dan haar weg in vrede gaan. 

Toon hoe liefde angst doet smelten, 

hoop door goedheid kan ontstaan. 

 

3 Schepper God. Gij die dit leven 

met uw eigen naam bedacht, 

stel ons Christus’ weg voor ogen 

die ons dichter bij U bracht;  

dat de aarde door ons toedoen 

haar bestemming vinden mag.  

 

1e lezing: 2 Kronieken 1: 7-13 

 

Lied 111: 1 en 6 

1 Van ganser harte loof ik Hem 

in ’t midden van Jeruzalem, 

de Heer in ’t midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van de Heer, 

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 

de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

 

6 Van alle wijsheid het begin 

is: vrees de Heer met ziel en zin, 

aanbid zijn wil met vrees en beven. 

Dit is het helderste verstand. 

Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 

Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 

2e lezing: Lucas 11: 1-13 

 

Lied 370 

1 Vader, die woont in hemels licht, – 

uw rijk geeft liefde een gezicht 



uw naam is waard de hoogste eer! 

Wij bidden om een ommekeer: 

wek doden op, maak armen rijk, 

laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

 

2 Uw wil geschiede, goede God, 

laat ons niet over aan ons lot, 

bewaar de aarde voor de dood 

en geef van dag tot dag ons brood. 

Vergeef als wij: laat uw geduld 

steeds groter zijn dan onze schuld. 

 

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer, 

verlos ons, maak ons meer en meer 

tot mensen aan uw beeld gelijk – 

want U behoort het koninkrijk, 

de kracht, de hoogste heerlijkheid 

nu en in alle eeuwigheid. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Lied 716 

1 Zaaien, maaien, oogsten. 

Dank de Allerhoogste 

voor zijn zorg om ons bestaan. 

Hij biedt ons dit alles aan. 

 

2 Zaaien, maaien, oogsten. 

Dank de Allerhoogste 

voor de zegen die Hij geeft, 

zodat elk het leven heeft. 

 

3 Zaaien, maaien, oogsten. 

Dank de Allerhoogste 

door te delen met elkaar 



wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 

 

Dank-voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Jûnsliet: 248 

1 De dei, troch jo genede_ûntfongen, 

is wer foarby, strak falt de nacht; 

ienriedich riist ús tankber sjongen 

ta Jo, dy’t tsjuster skept en ljocht. 

 

2 Dy’t, as ús bea en sang ferstjerre 

en hjir de jûn yn nacht ferrint, 

fan de_oare kant it lofliet hearre 

as dêr de nije moarn begjint. 

 

3 Sa sil de tank Jo nea ûntbrekke, 

want oeral, yn gebed en liet, 

sill’ minskemûlen sjonge_en sprekke, 

in fjoer dat oer de ierde giet. 

 

4 Sa wurdt de hiele ierde tsjûge  

fan Jo, dy’t binne_yn ivichheid, 

oant ienkear alle skepsels bûge 

foar jo genede_en majesteit. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 

 


