
13 JUNI 2021     

11e jaargang nr 10     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  Geert Dijkstra 

Sneinsbern: Renko Ynema 

Zangers:  Jet Reitsma 

   Ineke Duipmans 

   Thomas & 

   Anna Marike Dijkstra 

    

     

Collecte: 

1e : Protestantse Kerk - Missionair 

Werk (dorpen)  

 

2e : Diaconie 

 

 

 

Kerk voor het dorp 

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine 

geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in 

hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. 

Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ 

maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de 

Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. 

 

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: 

13 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Margarithe Veen 

 

20 juni  Eredienst-Fryske Tsjinst 

09:30   Pastor A.M. Dijkstra- van 

der Woude 

 

27 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

 

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


Orde van dienst zondag 13 juni 2021 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen, aansteken kaarsen 
 

Moment van stilte - live 

 

Yntochtsliet 287: 1, 2 en 5  

1 By it ljocht dat libben is 

groetsje wy inoar mei frede. 

Wa’t dat ljocht temjitte giet,  

komt en dielt yn syn genede. 

By de Hear binn’ wy teplak,  

ûnder dak.  
 

2 By it boek fan syn ferbûn 

neame wy inoar by namme, 

libbenswurden binne_ús jûn 

en wy sizze: ja en amen –  

wa’t fan leafde_en libben lêst  

fynt hjir rêst. 

5 By it ljocht dat libben is 

meie wy inoarren fine. 

Ljocht fan de ferrizenis, 

lit jo strielen ús beskine, – 

foar dit heimnis stean jo noed: God is goed. 

 

Bemoediging en groet 
 

Lied 1005: 1, 2, 3 en 5 

1 Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht,schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht,schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Kyriegebed 

 

Loflied 868: 1  

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

Aandacht voor de kinderen (kindernevendienst!)  
 

Liet 923: 1 en 3 foar de bern  

1 Wolsto wier wol leauwe dat út mostersied, 

lytser as in spjeldekop, wat gruts ûntstiet? 

Hiest it djip ferstoppe yn ’e swarte grûn, 

’t hat him ta in grutte beam ûntjûn. 

 

3 Wolsto wier wol leauwe: ien dy’t as in bern 

fol fertrouwen libbet, dy sil frede sjen. 

Dy krijt troch syn leauwe, lyts as mostersied 

leafde dy’t de haat te boppe giet. 

 

1e lezing Jesaja 26: 1-9 

 

2e lezing Lukas 24: 13-32 

 

Lied 975: 1 en 2   

1 Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 



2 Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

  

Lied 975: 3 en 4  

3 Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

4 Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

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

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Samenzang (steande) slotliet 425 

 

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen, 

jo wurd fan omhegen joech ús nije moed. 

Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan de wrâld is, 

wol waarmje wat kâld is  mei syn leafdegloed. 

Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing, 

wy siedzje_it op ierde  en wachtsje_op wat komt. 

En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde 

sill’ leafde en goedens aanst dije rûnom. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen ‘Amen’  

 

Orgelspel 


