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Orde van dienst zondag 19 juni 2022 Easterein, Schrift en Tafel 

 

FOARSANG: liet 215 

1 Wurd wekker, minske, en wês bliid. Gods leafde, bûn oan plak noch tiid, 

hat elke moarntiid op ’e nij wer libbenskrêft en moed foar dy. 
 

2 Dy’t wekker wurdt en bidde sil, ferwachtet wûnders en wurdt stil 

fan nije hope_op ’t âld ûnthjit dat God syn wurk net farre lit. 

 

3 Dy’t yn dit ljocht de dei begjint is hiel de wrâld in sakramint, 

want wat er sjen en hearre mocht, bestiet by Gods geduld en rjocht. 

DIENSTEN IN DE PINKSTERTIJD: 

19 juni  Eredienst 

09:30    ds. G Wessels 

 

26 juni  Tentdienst 

10:00    ds Douwe Wijmenga 

Koffiedrinken na de dienst 

 

03 juli  Eredienst 

09:30    ds. J. Lindeboom 

Koffiedrinken na de dienst 

 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

Dhr Klaas Overal, de Singel 7 

 

 

Collecte: 

1e collecte:Plaatselijk kerkenwerk 

2e collecte: Diaconie 
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4 Wa’t eigen gloarje opjaan wol, 

rint frij yn ’t ljocht en hâldt it fol; 

dy giet Gods wegen nei en wit 

dat ús de himel net ferlit. 
 

5 Hâld dan de himel yn it sicht, 

mar doch foar minsken ’t each net ticht; 

op ierde hjir, op ierde hjoed 

sjochsto in boppe-ierdske gloed. 
 

6 De kalme gong, de lytse taak, 

mear is net nedich foar Gods saak. 

Ussels ferlieze yn ’t gebod 

bringt ús allinken ticht by God. 
 

7 Meitsje_yn jo leafde, Hear, ús ree 

foar ljocht en frede op ús stee, 

en dat ús libben dei oan dei 

as ús gebed Jo loovje mei. 

Intrede kerkenraad + Aansteken kaarsen 
 

Welkom en mededelingen 
 

Lied 27: 1 en 7 

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! 
 

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. 
 

Groet, bemoediging  
 

Gebed van toenadering (met stil gebed) en Kyriegebed 
 

Glorialied 150a   Geprezen zij god! 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  

die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 



Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Gebed van de zondag 
 

Lezing oude testament: Jesaja 65: 1 – 9 (door Gera de Haan) 
 

Lied 89: 1, 2 en 3 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 

is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 

aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 

voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 

Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 

Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 
 

3 Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 

Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 

Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ’t licht gezeten, 

hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 

Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 

in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 

Lezing evangelie: lucas 8: 26 - 39 
 

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. 
 

Kist van Rainbow 
 

lied b (2x) 

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 
 

Prediking en Orgelspel 
 

Lied 534  

1 Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

2 Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 
 

3 Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4 Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

Dankzegging, voorbede, stil gebed, onze vader  
 

Inzameling van de gaven   
 

Zending en zegen 
 

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 


