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

 

Orde van dienst voor 24 april Beloken Pasen 

 

voorzang: PSALM 91A 

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen - hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem om onderkomen – dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade - beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, - opdat je eens geluk zult zien. 

 

2 Engelen zendt Hij alle dagen - om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen - door een woestijn van hoop en pijn. 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 
 

24 apr.  Eredienst 

09:30    ds. Riemer Praamsma 

 

01 mei  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

Koffiedrinken na de dienst 

 

08 mei  Eredienst 

09:30    ds. H.J.Boon 

 

15 mei  Eredienst-jeugddienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

Dhr Jan Strikwerda, Hofsleane 1 Collecte: 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Media, licht en geluid 
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Geen bange nacht zal je doen beven, - geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, - rust aan de oever van een beek. 
 

3 Geen duister zal je overvallen, - er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen - die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen - van liefde om hun tranen heen. 
 

welkom en mededelingen 
 

stilte 
 

LIED 625: 1 en 2 

1.Groen ontluikt de aarde 

uit het slapend graan, 

nu de zon de zaden 

roept om op te staan. 

Liefde staat op, 

wordt wakker uit de dood. 

Liefde draagt, als koren, 

halmen, vol en groot. 
 

2.Onder steen bedolven 

lijkt de liefde Gods. 

Rest haar niets dan rusten 

in de harde rots? 

Diep in het graf 

is Hij de weg gegaan 

van het zaad dat stervend 

nieuw ontkiemt tot graan. 

votum en groet 
 

LIED 625: 3 

3.Zaad van God, verloren - in de harde steen 

en ons hart, in doornen - vruchteloos alleen – 

heen is de nacht, - de derde dag breekt aan. 

Liefde staat te wuiven - als het groene graan. 
 

gebed om ontferming 
 

LIED 659: 1, 3, 4 en 6 

1 Kondig het jubelend aan, 

laat het de windstreken horen, 

doe het de aarde verstaan: 

God heeft ons wedergeboren! 

3 Hier heeft de Heer ons geleid, 

hier doet Hij Israël wonen 

uit de ellende bevrijd, 

God zal het lijden ons lonen
 

4 Wandelend in de woestijn  

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein,  

bronnen geslagen als wonden. 
 

6 daaruit ontspringt ons bestaan,  

zo zijn wij wedergeboren! 

Kondig het jubelend aan,  

laat heel de wereld het horen! 

gebed bij de opening van het Woord 
 



De kist fan Rainbow 
 

LIED: ‘Hieltiid âlde wurden’ 

Hieltyd âlde wurden om wer troch te jaan, - al mar nije minsken om it wurd te dwaan. 

Dûnsje mei de wurden, Sjong se no mar bliid. - Kom mar yn ‘e rige, rige troch de tiid. 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

1e schriftlezing: GENESIS 2: 4-7 
 

LIED 317: 1 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen - met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. - Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; - spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

2e schriftlezing: I KORINTIËRS 15: 3-5 
 

LIED 317: 3 

3 Roep ons uit de doodse dalen - waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. - Breng ons naar de heil´ge stede 

van uw vrede. - Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

3e schriftlezing: LUCAS 24: 13-27 
 

LIED 646: 1 en 2 

1 De Heer is onze reisgenoot, 

Hij die ons zijn gezelschap bood 

en sprekend over kruis en graf 

geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

2 Zo valt een lange weg ons licht, 

de schrift opent een vergezicht 

en brengt verdwaalden dicht bij huis, 

verloren zonen komen thuis. 

4e schriftlezing: LUCAS 24: 28-35 
 

LIED 646: 3 en 4 

3 De avond daalt, blijf bij ons Heer! 

Hij zet zich aan de tafel neer 

en breekt het brood en schenkt de wijn, 

die gast, het moet de gastheer zijn! 
 

4 Wij keren naar Jeruzalem, 

ons brandend hart verneemt zijn stem, 

Hij deelt met ons het dagelijks brood, 

de Heer is onze reisgenoot.

overdenking 
 

LIET 630: 1, 3 en 4 (frysk) 

1 Oerein! In ûnferwachte moarn, - de dei fan God is kommen. 

Yn 't tsjuster briek in maitiid oan, - it hôf tilt op fan blommen. 

It libben briek troch ierde en stien, - Gods leafde hat dit wûnder dien, 

wy ha syn stim fernommen. 



3 Al wat op wei wie nei de dea  

mei no wer hope winne.  

Blommen en fûgels, jou Him ear 

lykas yn 't ier begjinnen! 

De Hear hat ús it libben brocht, 

no is it net mear om 'e nocht  

te bloeien en te minnen. 
 

4 Oerein! Oerein! Hy giet ús foar, 

Hy hat it grêf ferlitten. 

De moarntiid klinkt sa nij en oars,  

jim mei' de nacht ferjitte.  

Hy, dy't ús haad is, wiist de wei 

en wy, syn lidden, geane mei 

in nij bestean temjitte. 

de kinderen komen terug in de kerk 
 

dankzegging en voorbeden 
 

collecte 
 

LIED 608: 1 en 2 

1 De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

2 De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 

één voor één, en voorgoed 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen - 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 
 

Zegen  
 

LIED 608: 3 

3 De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan - en lachen en juichen en leven. 


