
30 MEI 2021     

11e jaargang nr 08     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink 

Zangers:  Jet Reitsma 

   Jelle Brouwer 

   Durkje van der Eems 

   Luuk van der Werk 

    

     

1e collecte: Jong protestant 

 

    2e collecte: Diaconie 

 

 

 

Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 

Jong in Actie: kennismaken met diaconaat 

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een 

samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren 

kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze 

ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken 

van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten 

handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. 

 

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. 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 
DIENSTEN IN DE PINKSTERTIJD: 

30 mei  Eredienst - Trinitatis 

09:30    Dr. O Mulder uit balk 

 

06 juni  Eredienst 

09:30    Ds. G Pennekamp 

 

13 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Margarithe Veen 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

Nathalie Oliveiro, Dobbelân 7 

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


Orde van dienst Trinitas-zondag 30 mei 2021 

 

Woord van welkom     

 

Sjonge liet 217 

1 Mei ’t wurd fan God kin no de dei begjinne; 

krêft ha wy nedich, ljocht fan dizze sinne. 

Boarne dêr’t wy it lûd al fan fernimme, ier yn ’e moarntiid. 

 

2 Hy hat ús roppen foardat wy bestiene, 

ear’t wy foar ’t earst de eagen iepen diene 

hat Hy ús sjoen en mei-inoar feriene, God, dy’t ús Heit is. 

 

3 Jo hawwe_ús skepen, Jo bestjoere_ús gongen, 

hertslach en azem hawwe wy ûntfongen, 

lân dêr’t wy wenje, ljocht dêr’t wy fan sjonge, oarsprong en takomst. 

 

4 Woll’ Jo ús hjoed en hjirnei alle dagen 

suverje yn ús hâlden en ús dragen, 

dan stiicht de freugde fan jo wolbehagen heech op fan de_ierde. 

 

5 Gloarje de Heit, Him jouwe wy de eare, 

tank oan de Soan, Hy woe by ús ferkeare, 

hulde de Geast, mei Hy ús liede_en leare oant alles nij is. 

 

Bemoediging en groet   

 

Zingen Psalm 8: 1, 2, 3, 4  

1 Heer , onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven 

machtige God, Gij die uw majesteit  

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

maar in de mond van kindren doet Gij klinken 

uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 

en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ? 



4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 

 

Gebed om ontferming     

 

Glorialied (tekst: Sytze de Vries, mel. Lied 103C)  

 

1. Aan U, Vader, alle glorie 

om het lichten van uw trouw,  

die met vrede uit den hoge 

onze aarde nieuw bedauwt.  

U de ere, U de glorie,  

zon die ons in leven houdt.  

2. Om de Zoon U alle glorie,  

woord van eer ons toegezegd.  

Vleesgeworden vriend en naaste,  

ons tot brood voor onderweg.  

U de ere, U de glorie,  

woord op onze tong gelegd.

 

3. Door de Geest U alle glorie,  

die als lofzang in ons leeft 

en als nieuwe wind de aarde  

eenmaal haar gelaat hergeeft.  

U de ere, U de glorie,  

adem die in mensen leeft.   

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lezing O.T. Deut. 6: 17-25   

 

Zingen Lied 315: 1, 2 

1 Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

2 En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

Evangelielezing Joh. 3: 1-13 

 

Zingen Lied 704: 3    

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 



Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Overweging      

 

Zingen Lied 834 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel   

 

Slotliet 823: 1, 2, 4 

1 Jo joegen, Heit du’t alles liede,  

de minskebern in rike ierde,  

mei lân en see, mar alderearst.  

ha Jo it wurd lein op syn lippen 

om tusken dream en deistich skrippen 

tsjûge te wêzen fan jo Geest. 

 

2 Jo wiisheid en jo wolbehagen  

bepale al syn libbensdagen,  

wize him wegen om te gean.  

As tûzen eangsten him bespringe,  

Woll’Jo him romte en frijheid bringe  

en hearskje litte oer ‘t bestean.  

4 In heimenis leit om him hinne. 

Wylst alle dingen him ûntrinne 

is hy op op syk nei syn gewin.  

Inkeld jo wurd jout syn krewearjen,  

syn sykjen, doarmjen en mislearjen  

in ûnûtspreklike sin.  

 

Zegen (gezongen amen) 

 


