
27 JUNI 2021     

11e jaargang nr 12     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink 

Sneinsbern: Reza van Krimpen 

Zangers:  Anna Marike en 

   Thomas Dijkstra 

   Marja Crucq 

   Anneke Elgersma 

      

     

Collecte: 

1e : Samenwerkende Hulp Organisaties 

tegen corona 

 

2e : - 

 

 

 

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 27 juni 2021 Martinitsjerke Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen, aansteken kaarsen 

 

Moment van stilte 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 
DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

27 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

04 juli  Eredienst 

09:30    Ds Corry Nicolay-Bouwer 

 

11 juli  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei;- 

 

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


Intochtslied 630: 1 en 3 (Staande) Samenzang 

1.Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wonderen om u heen  

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

3.Al wat ten dode was gedoemd  

mag nu op hoop herwinnen;  

bloemen en vogels, alles roemt  

Hem als in den beginne.  

Keerde de Heer de schepping weer,  

dan is het tevergeefs niet meer  

te bloeien en te minnen. 

Bemoediging en groet 

 

Luisteren naar Opwekking 715: ‘Wat hou ik van uw huis’  

 

Wat hou ik van Uw huis, 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 

 

Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan zij van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

 

Ach hoor en kijk naar mij, 

Heer van de hemelse legers. 

Ja, liever één dag dicht bij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

De Heer beveiligt ons,                                     Wat hou ik van Uw huis! 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de Hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Gezongen kyrie lied 1005 (eventueel refrein door allen laten zingen?) 

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. 

Refrein: 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. Refr. 



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. Refr. 

 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. Refr. 

  

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. Refr. 

 

Orgelspel als glorialied 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Aandacht voor de kinderen  

 

Lusterlied voor de kinderen: ‘Hieltyd alde wurden’  

 

1e lezing: Jesaja 3: 25- 4:6 

 

Liet 176: 1 en 6  

1 Om Sions wil swij ik net stil, 

mar ’t heil fan God de Heare, 

o tear bemind Jeruzalem, 

sil ’k sjongend profetearje. 

As aanst dyn bân tebrutsen is, 

it ljocht foar dy ûntstutsen is, 

silsto wer blinke_yn eare. 

 

6 Jou paad en romte_oan ’t folk dat komt 

yn ’t lân foar har ornearre. 

‘Sljochtsje de wei, Gods heil is nei’, 

mei al wat libbet hearre. 

Dan giet elk lân dyn spoaren nei 

en sjocht elk folk in oare wei: 

de frede_oer allegearre. 

2e lezing: Marcus 5: 22-43 

 

Lied 333  

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 855 

1. Hem even aan te mogen raken, zijn kleed alleen maar, bij de zoom, 

de kracht die mij weer heel kan maken, – het is de mooie oude droom. 



2. Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen terwijl mijn diepe wonde bloedt; 

Hij drijft, door anderen bewogen, de verte langzaam tegemoet. 

 

3. Er is zoveel, er zijn zovelen tussen ons in, zoveel verdriet 

en tijd en dringen en krakelen en tempel, priester en leviet. 

 

4. En toch, wanneer Hij maar zou weten dat ergens diep in dat gedrang 

ik Hem nog volg, ziek en verbeten, en naar zijn zuiverheid verlang. 

 

5 Hij die mijn leven heel kan maken, de kracht, de macht die Jezus heet: 

als ik Hem even aan mocht raken, alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 

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

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotlied 903: 1 en 6 (staande gezongen) door allen 

1 Soe ik net fan herten sjonge, 

Him ta eare, dy’t my heart? 

Dy’t besielet hert en tonge, 

dy’t de sûnder net ferdjert? 

’t Hert fan God is fol erbarmjen, 

ryk yn leafde en geduld. 

Hy ferjout my alle skuld 

en oereaget al myn doarmjen. 

Al it ierdske sil fergean, 

mar Gods leafde bliuwt bestean. 

 

6 Oan Gods leafde_is grins noch mjitte, 

jimmer wurdt hja mear en mear. 

Sil ’k Jo oait alhiel besitte? 

Nim besit fan my, o Hear! 

Wol my, God, yn leafde drage, 

jou dat ik Jo al den dei 

bliid fan herte tsjinje mei 

oant jo grutte dei aanst daget. 

Al it ierdske sil fergean, 

mar jo leafde bliuwt bestean! 

Zending en zegen 

 

Gezongen ‘Amen’ door allen 

 

Orgelspel 

 


