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Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 

jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen 

ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn 

erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke 

manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook 

hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te 

blijven. 

 

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 29 mei 2022 Easterein 

 

Orgelspel 

DIENSTEN IN DE PINKSTERTIJD: 
 

05 juni  Eredienst-Pinksteren 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

Koffiedrinken na de dienst 

 

12 juni  Eredienst-Avondmaal 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

19 juni  Eredienst 

09:30    ds. G Wessels 

 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

mw Annie Kingma 

 

Collecte: 

1e collecte – Kerk-Eredienst 

2e collecte – Jong Protestant 

 

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


Voorzang  Lied 287: 1, 2 en 5 

 

1 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

2 Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

5 Rond het licht dat leven doet - groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, - zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: - God is goed. 

 

Welkom en mededelingen  
 

Aansteken kaarsen 
 

Moment van stilte 
 

Intochtslied 27: 1  

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 
 

Bemoediging en groet  
 

Lied 27: 7 

7 O als ik niet met opgeheven hoofde,zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 

Kyriegebed 



Loflied 304 

1 Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere! 
 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: houd Hem in ere! 
 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houd Hem in ere! 
 

Gebed van deze zondag   
 

De kist van Rainbow; aandacht voor de kinderen 
 

Luisterlied voor de kinderen:  ‘Hieltyd âlde wurden’ 
 

Schriftlezing:   Psalm 27 
 

Lied 864: 1, 3 en 5 

1 Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 
 

3 Zou ooit een vrouw vergeten 

’t kind dat zij in zich droeg, 

er niet van willen weten, 

wanneer het naar haar vroeg? 

Al zou u ook begeven 

uw moeder vroeg of laat, 

de Heer zweert bij zijn leven, 

dat Hij u niet verlaat. 

5 Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 
 

Schriftlezing:  Joh.14: 15-21 
 

Liet 209  

1 Hear Jezus, ljocht fan de_iere moarn, sjoch ús yn geunst en goedens oan, 

stjoer ús jo Geast dy’t treast en riedt, dat dy ús yn ’e wierheid liedt. 
 

2 Lear ús te leauwen, sljocht en rjocht, jou ús in hert, op Jo betocht 



en dat jo namme_en tsjûgenis oanienwei op ús lippen is, 

 

3 oant wy mei ’t hillich himelhear de lofsang sjonge ta jo ear 

en Jo oanskôgje_yn hearlikheid fan ivichheid oant ivichheid. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Lied 663 

1 Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 
 

2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

Kinderen komen terug in de kerk 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader 
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 
 

Slotlied 418: 1, 2 en 3 

1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 

Zending en zegen+Amen 3x                 Orgelspel 


