
06 JUNI 2021     

11e jaargang nr 09     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink 

Zangers:  Jet Reitsma 

   Jelle Brouwer 

   Durkje van der Eems 

   Luuk van der Werk 

    

     

Collecte: 

1e : KIA Werelddiaconaat Oeganda 

 

2e : Kerk (plaatselijk kerkewerk) 

 

 

 

Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte 

en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de 

vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun 

kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, 

kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet 

langer alleen voor. Zo worden 

kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenoeganda 

 

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: 

06 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Gert Pennekamp 

 

13 juni  Eredienst 

09:30    Ds. Margarithe Veen 

 

20 juni  Eredienst-Fryske Tsjinst 

09:30   Pastor A.M. Dijkstra- van 

der Woude 

 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

Jolinda Punter, Fabrykswei 14 

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


Orde van dienst zondag 6 juni 2021 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Ps. 8: 1 en 3  

1 O Hear, ús Hear, dy't alle ding gebiede, wat is jo namme grut oer hiel de ierde! 

Hearlike kening, Jo, waans majesteit syn glâns heech oan de himel oer ús leit. 

 

3 Sjoch ik dan nachts wat jo ta wêzen brochten,  

moanne en stjerren, al dy gouden ljochten – 

wat kin Jo, Hear, noch yn in minske sjen, hoe acht jaan op in neatich minskebern? 

 

Moment van Stilte 
 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Ps. 8: 6  

6 O Hear, ús Hear, dy't alle ding gebiede, wat is jo namme grut oer hiel de ierde!  

Hearlike kening, jo, ús heil en hâld, Jo komt de lofrang ta fan alle wrâld. 

 

Gebed 

 

Loflied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’  

(Tekst: Sytze de Vries, Melodie: NLB 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. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Luisterlied: Liet C “Hieltyd alde wurden” 

 

1e Bijbellezing: Filip. 4: 4-9 (NBV) 



Zingen: ‘De vrede die van God uitgaat’  

(Tekst: Sytze de Vries, melodie: NLB 1014) 
 

1 De vrede die van God uitgaat, 

die Hij alleen kan schenken,  

is groter dan het grootste goed, 

gaat boven alle denken.  
 

2 Zij vult met haar geheimenis 

de harten en gedachten, 

dat Christus zelf ons anker is 

ook als wij storm verwachten. 

3 De vrede die van God uitgaat 

verlicht ook onze wegen. 

Zij zoekt het huis dat open staat 

en vult het met zijn zegen.  

4 Laat daar alleen uw baken zijn 

wat waar is en rechtvaardig, 

hecht nooit uw hart aan schone schijn, 

maar aan wat eerbied waardig, 
 

5 Wat liefelijk als lente is,  

wat mooi is en blijft deugen.  

Geef eer aan wie de eer toekomt.  

Blijf u in God verheugen!  
  

6 Verheug u in de Heer, en geef  

uw goedgezind aan allen. 

De vrede die van God uitgaat  

deelt zich met welgevallen!

2e Bijbellezing: Hand. 2:14-21 (NBV) 
 

Zingen: Lied 678: 5 t/m 9  

5 Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 

De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht van vrede en licht. 
 

6 Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, 

op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. 

Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan 

in ’s Heren naam. 
 

7 Zij zullen allen op de dag des Heren, de grote, de geduchte, profeteren, 

zij zien de tekens van het naderend uur: bloed, rook en vuur. 
 

8 De geestesstorm zal door de wereld varen. God zal zijn volle glorie openbaren. 

In bloed en duister zal het licht vergaan van zon en maan. 
 

9 En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 

van woord en Geest. 

 

3e Bijbellezing Handelingen: 2:22-47 (NBV) 

 

Zingen: Lied 670: 1, 6 en 7  

1 Kom Schepper God, o Heilige Geest, daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer. 



6 Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, o Geest van beiden uitgegaan. 
 

7 Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer en heerlijkheid van nu voortaan. 
 

Uitleg en verkondiging, thema: ‘Samen Sterk?!’ 
 

Orgelspel 
 

Pinksteren 

Nadat wij Handelingen 2 gelezen hadden, 

de wind was gaan liggen, het vuur werd gedoofd, 

de talen weer dicht gingen, de monden van spotters 

waren gesnoerd en Petrus eindelijk was uitgepraat, 
 

zocht ik een witte bladzij om wat de tekst 

had losgemaakt, omhooggehaald, teweeggebracht 

en door elkaar gegooid, een plaats te geven, 

weg te schrijven en maar te vergeten. 
 

Het blad blijft wit. De letters die ik nodig heb 

om woorden van te maken, trillen als een vuur 

dat niet te zien is in de lucht. Ik kan daar 

enkel maar iets mee als ik me durf te branden.                           Len Borgdorff 

            

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, afgesloten met het ‘Onze Vader’.  
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 
 

Samenzang: Lied 704 

1 No tankje allegear mei hert en mûle_en hannen 

God, dy’t syn wûnders docht hjir en yn alle lannen, 

dy’t al fan jongs ôf oan, ja, fan ús bertedei, 

ús laat hat oan syn hân en ús syn trou tasei. 
 

2 Mei de_ivich rike God goedgeunstich om ús tinke 

en ús de frede_yn ’t hert en wiere freugde skinke! 

Barmhertich is de Hear, dy’t ús ferloste_út need, 

syn goedens hat gjin ein, Hy helpt by alle leed. 
 

3 Lof Heit en Soan en Geast mei minske-_en ingeletonge! 

Om syn genede_en macht moat al wat libbet sjonge. 

Fan Him, de iene Hear, joech it ferline blyk; 

it hjoed sprekt fan syn trou, de takomst is syn ryk. 
 

Zegen, gezongen Amen    -     Orgelspel 


