
01 AUG 2021     

11e jaargang nr 17     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  Geert Dijkstra 

  

 

       

     

Collecte: 

1e : Diaconie 

 

2e : Kerk-Bloemenfonds 

 

 

 

 

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 ZOMERTIJD: 

01 aug  Eredienst 

11:00    Ds. F.H.Welbedacht 

 

08 aug  Freuledienst in Wommels 

10:00    Ds. Nicolette Vlaming 

 

15 aug.  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertelike groet nei; mefr Joke 

Boersma, Wynserdyk 12 

 

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


Orde van dienst 01 aug. 2021 Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Lied 280: 1, 2, 3, 5 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan. 

 

Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Aanvangswoord en groet 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: 2 Koningen 4: 1-7  

 

 



Lied 362: 1, 2 

 

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

Bijbellezing: Marcus 8: 1-9  

 

Lied 362: 3  

 

Van U is deze wereld, deze tijd, 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

  

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Gebeden 

 

Lied 981 (Uit: ‘Lieteboek foar de tsjerken’) 

 

Salang op ierde minsken binne, 

salang de ierde fruchten jout, 



sa lang, Heit, sil Jo ús beminne, 

Jo hawwe ús ’t libben tabetroud. 

 

Salang as minsken wurden sprekke, 

salang wy libje foar elkoar, 

sa lang sil Jo ús net ûntbrekke, 

yn Jezus’ namme tank dêrfoar. 

 

It fee, de fûgels en de blommen, 

wat groeit en bloeit op fjild en lân, 

it hat by Jo syn ûnderkommen, 

myn dagen binne yn jo hân. 

 

Jo woenen sels, grutmachtich Heare, 

om ús te rêden fan ‘e dea, 

jo eigen Soan ús net ûntkeare, 

syn lichem is it libben brea. 

 

Sa komt no alles ta oanbidden. 

Wat is jo leafde wûndre goed! 

Jo binne sels yn ús fermidden 

en nimme ús ivich op ‘e noed. 

 

Zegen 

 

 

 

Orgelconcerten: 
 

Donderdag 05 aug.:  Martin Mans 

Donderdag 12 aug.:  Everhard Zwart 

20:00   toegang € 10,- 

 


