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Orde van dienst zondag 15 augustus 2021 Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 
DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

15 aug.  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

22 aug.  Eredienst 

09:30    Ds. Nicolette Vlaming 

 

29 aug.  Eredienst 

09:30    ds. N. de Jong-Wiersema  

 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; 

Dhr. Anne Elgerma, Smidslân 14 

 

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


Liet 280: 1, 2, 3 en 4  

1 De freugde liedt ús nei dit hûs,  

hjir komt ús 't wurd benei.  

God ropt syn namme út oer ús,  

wy sjonge fan syn dei. 

 

2 Dit ûs fan hout en stien, dat lang  

oerlibbe stoarm en striid,  

hjir rûzje noch gebed en sang  

fan 't folk út earder tiid. 

 

3 In hûs, dat alle spoaren draacht  

fan minsken, wif en tear;  

de pylder, 't hiele hûs ta skraach,  

woll' jo dy wêze, Hear? 

 

4 Wurdt dit in hûs, in oarde, dêr’t  

de himel iepenteart,  

dêr’t ingels tsjûgje fan jo treast,  

dêr’t elk Jo kennen leart? 

Bemoediging en groet 

 

Liet 280: 5, 6 en 7 

5 Dat elk fan ús jo antlit sjocht,  

jo namme, dy't ús liedt  

en hilligje ús hjir mei jo ljocht,  

jo ivich wize ried. 

 

6 Jou dat wy 't wurd opnij ferstean  

en brek foar ús it brea  

ta iten om ús wei to gean  

troch libben en troch dea. 

7 Dit hûs slyt lykas wy, mar wa't  

hjir feilich skûlplak fûn  

wurdt bliuwend op syn libbenspaad  

wer moed en sterkte jûn. 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied 412: 1 en 3 

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 

 

3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

  

Gebed van deze zondag 



1e lezing: Jesaja 35: 1-10   

 

Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 9     

1 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 

en dieren, wees gerust in bos en weide. 

Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen - in dit seizoen. 

 

2 De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 

Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 

Sion, verblijd u, want de Here doet - u waarlijk goed. 

 

3 De regen zal, de vroege en de spade, 

u teken zijn van goedheid en genade. 

De beken zwellen en de vijvers zijn - weer koel en rein. 

 

4 Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed - op vlees en bloed. 

 

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. 

 

2e lezing: Marcus 7: 31-37  

 

Lied 534   

1 Hy dy't de blinen 't ljocht wer joech 

en kleur en fleur brocht yn har wêzen, 

is sels it ljocht dat romte jout: 

ús libbensljocht, de Soan fan God. 

 

2 Hy dy't de lammen rinne liet, 

de krêft weromjoech oan har libben,  

is sels it paad nei 't wiere lok: 

ús libbenspaad, de Soan fan God. 

 

3 Hy dy't de earmen iten joech,  

oerdiedich har it hert ferwaarme,  

is sels it brea, Hy sêdet ús: 

ús libbensbrea, de Soan fan God. 

 

4 Hy dy't de dôven hearre liet 

en wurden wer fersteanber makke,  

is sels it wurd dat wierheid sprekt:  

it libbenswurd, de Soan fan God.

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

 



Luisteren naar lied 323  

 

1.Hoor. Maar ik kan niet horen. 

Mijn oren dicht gestopt. 

Mijn adem opgekropt. 

Mijn hart van leegte zwaar. 

Ik ben nog niet geboren. 

Ik ben niet ik. Niet waar. 

 

2.Hoor. Maar ik wil niet horen. 

Zou ik uw woord verstaan, 

ik moest uw wegen gaan, 

U volgen hier en nu. 

Ik durf niet zijn geboren 

en leven toe naar U. 

 

3.Hoor, roept Gij in mijn oren 

en jaagt mijn angst uiteen. 

O stem door merg en been 

verwek mij uit het graf, 

uw mens opnieuw geboren – 

o toekomst, laat niet af. 

 

Dank- en voorbeden, Stil gebed  en Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotlied: Johan de Heer lied 661: 1 en 3  

 

1 De dorre vlakte der woestijnen 

zal zich verblijden eindeloos; 

de zandzee zal herschapen schijnen, 

want bloeien zal zij als een roos. 

Van heil'ge vreugde zal zij beven, 

doortinteld van een heerlijk leven, 

dat nimmermeer verwelken zal. 

Zij zal de wonderen des Heren 

aanschouwen en zijn grootheid eren 

met jubelend triomfgeschal. 

 

3 Dan ziet het oog des blindgeboren' 

uw schepping in haar zomergloor; 

dan dringen tot des doven oren 

uw goddelijke woorden door. 

De kreup'le zal van vreugde springen, 

de sprakeloze tong zal zingen, 

hosanna's meng'lend tot Uw lof; 

en stromen levend water spreiden 

hun zilv'ren beekjes door de heiden, 

zo fris als eens in Edens hof! 

 

Zending en Zegen  

 

Gezongen amen  

 

Orgelspel   


