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NEINS

18 JULI 2021
11e jaargang nr 15
Organist:
Balt R. de Vries
Koster:
André C Vink

DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD:

Zangers:

AnnaMarike en
Thom Dijkstra
Anneke Elgersma
Durkje van der Eems

18 juli

Eredienst

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

25 juli

Eredienst

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

01 aug

Eredienst

11:00

Ds. F.H.Welbedacht

Collecte:
1e : ZWO
BLOEMENGROET: De blommen geane
mei in hertelike groet nei; dhr Piet de
Boer, Vrijburg 20

2e : Plaatselijk Kerkewerk

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 18 juli 2021 Easterein
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte

Orgelconcerten:
Donderdag 22 juli:
Donderdag 29 juli:
Donderdag 05 aug.:
Donderdag 12 aug.:

Gerben Mourik
Gonny van der Maten
Martin Mans
Everhard Zwart

20:00 toegang € 10,-

Intochtsliet (staande): 276: 1 en 2 (samenzang)
1 Samar in dak boppe wat hollen,
2 Wurden fan fier, stjerren dy’t falle,
doar dy’t de stilte iependocht.
fonken ferline oer ús saaid.
Muorren fan hûd, noegjende stuollen,
Nammen foar Him, dreamen, sinjalen,
finsters mei útsicht op it ljocht.
djip út ’e wrâld hjirhinne waaid.
Hûs mei in siel, it tinkt en fielt
Mûlen fan stien binne_iepen gien,
as wy de doar yngean
fernije, meitsje grut
om rjocht foar God te stean.
Gods frij en ljochtsjend wurd.
Bemoediging en groet
Zingen 276: 3 (samenzang)
3 Tafel fan Ien, brea fan genede, sa binne wy elkoarren jûn.
Wûnder fan God, minsken fan frede, ’t âlde geheim as nij wer fûn.
Brek dan en diel, ’t wurdt ien gehiel, doch wat ûntinkber is: dea en ferrizenis.
Kyriegebed
Glorialied: Psalm 92, Psalmen voor nu
Wat heerlijk om voor u te zingen, HEER,
Om u de eer te geven, Allerhoogste,
Uw liefde door te geven, dag en nacht.
Ik speel gitaar, ik zing en speel piano.
Uw daden maken mij gelukkig, HEER,
Wat u tot stand brengt wil ik rondbazuinen.
Geweldig goed is alles wat u doet.
Onpeilbaar diep, zo diep zijn uw gedachten.
Wie nergens over nadenkt ziet het niet,
Wie geen verstand heeft zal het nooit begrijpen.
Met slechte mensen lijkt het goed te gaan.
Zij zijn als onkruid dat verdelgd zal worden.
U bent en blijft de allerhoogste HEER.
Het einde nadert voor uw tegenstanders.
Wie tegen u is heeft geen schijn van kans.
Wie onrecht doet zult u een lesje leren.
Met u kan ik de hele wereld aan.
U zorgt zo goed voor mij. U maakt me machtig.
Wie mij verraden wil zie ik vergaan:
U pakt hen aan. Ik hoor ze angstig schreeuwen.

Oprechte mensen groeien recht omhoog.
Zij mogen bloeien als kastanjebomen.
Zij zullen altijd thuis zijn bij de Heer
En in zijn tuinen hun bestemming vinden.
En als ze oud zijn dragen zij nog vrucht.
Ze zullen fris en groen en krachtig blijven.
Zo zeggen zij: betrouwbaar is de HEER.
Vertrouw op hem, want hij is goed. Hij redt je.
Oprechte mensen groeien recht omhoog.
Zij mogen bloeien als kastanjebomen.
Zij zullen altijd thuis zijn bij de Heer
En in zijn tuinen hun bestemming vinden.
Wat heerlijk om voor u te zingen, HEER.
Gebed van de zondag
1e lezing: Jeremia 23: 1-6
Zingen: 23B: 1 en 4 (zangers)
1 De Hear is myn hoeder!
’k Haw al myn begear.
’t Is sillich te wêzen
yn greiden fol gerzen.
Hy liedt my nei wetters
sa stil en sa klear.

4 De Hear is myn hoeder!
Ek yn ’e woestyn
sil myld oer my reine
syn himelske seine;
Hy wol my ferkwikke
mei brea en mei wyn.

2e lezing: Marcus 6: 30-44
Zingen uit LvdK 57B ‘Zeven was voldoende’ (samenzang)
1 Zeven was voldoende,
2 Zeven is voldoende,
vijf en twee,
brood en vis,
zeven was voldoende
Jezus is voldoende
voor vijfduizend
voor ons allen
op de heuvels langs de zee. als de kring gesloten is.

3 Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen 995 (zangers)
1 O Vader, trek het lot u aan van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.

2 O Vader, trek het leed u aan van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid.
Dank- en voorbeden en stil gebed
Zingen: ‘Uit Hertslach: ‘Heit fan fier en hein’ (zangers)
God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
Jouw ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou wat wy misdiene,

sa’t wy ek ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.
Lit oer ús gjin neare nacht,
lit ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear ferlos ús fan ‘e kweade.
God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oan’t yn alle tiiden. Amen.

Aandacht voor de collecte onder orgelspel
Zingen: Zingenderwijs nr. 4 op melodie lied 657 (samenzang)
Als mensen leren geven en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen van het beloofde land
dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand.
Als mensen willen nemen steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg.
Laat onze oren horen, laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond.
Gezongen Amen (samenzang)
Orgelspel

