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Orde van dienst  

Orgelspel ‘Inleidend koraalspel over Psalm 138’ 

 

Welkom 

Gemeente gaat staan 

 

Liet 216: 1, Qlassy, 2 en 3 Allen 

1. Dit is in moarntiid as oait de earste. 

't Liet fan 'e klyster makket God grut. 

Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid, 

beide ûntspringe nij oan it wurd. 

 

2. Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen,  

hearlike hôftún, rook fan alear. 

Tank foar de beammen, blommen en fruchten,  

al wa't hjir omrint, moetet de Hear. 
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3. Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,  

ljocht dat al fonkele dêr't Eden lei. 

Priizgje yn 'e moarntiid God foar syn skepping,  

priizgje bliermoedich syn nije dei. 

 

Bemoediging en groet 

 

Liet 100: 1, 2 en 4 

1. Kom, ierde, sjong foar God de Hear! 

Doch wat Hy wol en hâld dy klear 

om, bliid yn Him dy’t oer dy giet, 

syn lof te sjongen yn dyn liet. 

 

2. De Hear is God. Hy naam ús oan. 

Hy hat ús makke_en yn ’e moarn 

ropt Hy syn keppel leafdefol 

nei ’t fjild dêr’t Hy har weidzje wol. 

 

4 Kom yn, kom yn: de Hear ferseit 

     in oerfloed fan woldiedichheid. 

     Syn heil is ivich, elk geslacht 

     wit fan syn trou en ken syn macht. 

 

Inleiding 

 

Aansteken kaars van verbinding 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: Opwekking 733, Refrein Allen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 



Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Refrein; 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Gebed van deze zondag 

 

Lezing: Lucas 10: 38-42 
38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd 

ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan 

de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta 

werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging 



naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het 

werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei 

tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er 

is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal 

haar niet worden ontnomen.’ 

 

Liet 313: 5 

5. Jo komme yn ’e mjitte 

dy’t freegje nei jo wil. 

Sjoch hoe’t wy by Jo sitte, 

wy wachtsje_en harkje stil. 

Jou dat jo wurd, o Hear, 

’t wurd fan jo wolbehagen 

net liddich ta Jo keart, 

mar lit it fruchten drage, 

Jo namme alle ear! 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Luisteren naar Opwekking 462  

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij U  

Om bij U te zijn is de grootste eer, 

Daarom buig ik mij voor U. 

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 

En om naar U te luisteren. 

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 

Kom ik nu tot U, o Heer. 

 

Aan uw voeten Heer. 

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 

Hier in een plaats van aanbidding, 

In Geest en waarheid samen één te zijn, 

In aanbidding voor U. 

 

Aan uw voeten Heer. 

 



Zoals een vader die zijn kind omarmt, 

Ja zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader die vertroost en beschermt. 

En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

En ik kom tot rust bij U. 

 

Dank-voorbeden, stil gebed 

 

Lied 371 (Onze Vader) 

Onze Vader in de hemel, 

Heilig is uw naam. 

Laat uw koninkrijk 

Spoedig komen. 

Laat uw wil worden 

Gedaan. 

In de hemel, zo ook hier 

Op aard'. 

 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader in de hemel, 

Geef ons daaglijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

Gelijk ook wij dat doen. 

Hen vergeven die ons 

Iets schuldig zijn. 

 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 



Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

 

En leidt ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van het kwaad. 

 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk, 

De kracht en de heerlijkheid, 

Tot in eeuwigheid. 

Amen. Amen 

 

Toelichting collecte 

 

1e collecte – Moldavie - projecten Kerk in Actie 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 

en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 

christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 

worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun 

huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde 

maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 

 

Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale 

initiatieven en traint jongeren zodat ze ouderen kunnen helpen. 

Door de oorlog in Oekraine zijn veel mensen op de vlucht geslagen. In 

Moldavie worden Oekrainse vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zetten zich 

onophoudelijk in voor de vluchtelingen. 

 

 

 

 



2e collecte – Amref Flying docters 

Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op een 

goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Dat is de missie van Amref 

Flying Doctors. 

We willen de gezondheid van mensen in Afrika blijvend verbeteren. Vooral 

meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze 

werken en een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin. 

 

Gift kan worden overgemaakt naar: 

College van diakenen Easterein, NL71 RABO 0349506655 

o.v.v. het collectedoel 

 

Slotliet 657: 1 en 4 

1. Fan Jo ha wy ûntfongen 

sa hawe Jo üs tocht- 

de jefte om te sjongen 

fan wat jo leafde docht: 

de iene minske is de oare 

ornearre as geskink, 

sadat yn ús akkoarden 

ús tank oan Jon wjerklinkt 

 

4. Us liet wurdt altyd droegen 

troch hoop dy’t freze_oerwint, 

it komt de eangst te boppe 

om ’t libben dat ferrint. 

It sjongt fan fiere fierten, 

– jo geastkrêft trunet ús oan – 

en skielk sil ’t sûnder mjitte 

ek klinke foar jo troan. 

 

Aankondiging zegenlied 

 

  



Zegen ‘Opwekking 710’, Refrein Allen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Refrein: 

Vader, maak mij tot een zegen; Ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij. 

Als de bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen,  

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Refrein: 

Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Orgelspel ‘Nun danket alle Gott – Sigfrid Karg – Elert  

 

Collecte bij de uitgang 

 

 


