
19 sept 2021     

11e jaargang nr 23    

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C. Vink 

Sneinsbern: Emma Boes   

     

     

Collecte: 

1e: Kerk – onderhoudsfonds 

 

2e: Missionair werk 

 

 

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 19 september 2021 Easterein 

Thema:   “Weerloos er op uitgestuurd  of is het toch een geweldig visioen? ” 

 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

Stilte 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 
DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

19 sept.  Eredienst 

09:30    pastor A.M. Dijkstra –  

van der Woude 

26 sept.  Eredienst - Startsnein 

10:00    ds Nicolette Vlaming 

09:30  Appeltaart met koffie 

 

03 okt.  Eredienst 

09:30    ds I van der Pol 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; dhr Rein 

Hofstee, Sibadawei 12 

 

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


Sjonge liet 283: 1 - 5  (Samenzang/staande) 

1 Yn ‘e mannichte fan lûden, 

yn it stoarmjen fan ‘e tiid, 

sykje wy it sêfte sûzjen  

fan it wurd dat freugde biedt 

 

2 Rûnom wei, yn dit fermidden 

ha wy nei ien boarne socht, 

nije dreamen woll’we om bidde 

en ús rjochtsje nei it ljocht. 

 

3 Want wy minsken hjier op ierde 

wurde wurch fan nacht en kwea. 

Soene Jo, Hear ús net liede  

dan oermanne ús de dea. 

 

4 Lit ús yn jo frede diele,  

lit him delkomme as de dau, 

wol ús heine yn ‘e strielen  

fan jo goedens en jo trou. 

5 Jo dy’t ús by namme neame, leafde jouwe dei oan dei:  

sjongend sille wy Jo eare  en dit hûs sjongt mei! 
                                                              

Bemoediging en Groet 
 

Gebed van ontferming  
 

Zingen  lied 833 ( sjonggroepke) 

Nim my, nim my sa ’t ik bin; 

Wiis my hoe ‘t ik wêze sil; 

Set jo segel op myn hert en libje yn my 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 

Wek in mij wie ik zal zijn, 

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  

De 10 geboden als geloofsbelijdenis 

Wij geloven met hart en ziel  

dat de Heer onze God is, de enige. 

Hij heeft ons bevrijd – 

Geen andere goden zullen wij dienen, 

Geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken. 

 

Wij geloven, 

dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn  

- 

dat wij in Gods naam zullen leven. 

 

Wij geloven, 

dat de dag van de Heer heilig is – 

dat allen eerbied waardig zijn 

die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. 

 

Wij geloven,  

dat enkel liefde de dood overwint –  

dat wij elkaar trouw mogen zijn,  

zoals God zich met ons verbonden heeft. 

 

Wij geloven,  

dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste  

en de eerbiediging van zijn bezit 

God welgevallig is. 

 

Dat geloven en belijden wij     

voor God en elkaar. 

Amen. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 



Aandacht voor de kinderen /  it kofferke fan beppe Setske 

Liet foar de bern: Liet C  Hieltyd âlde wurden. 

 

1e lezing:   Jesaja 52: 1 – 6 

 

2e lezing:   Marcus 6: 6b – 13 

 

Sjonge liet 838: 1 – 3  (sjonggroep)  

1 O grutte God, de leafde sels,  

o Heit op wa't wy bouwe, 

kom yn ús hert, dat wy ússels 

yn leaf de oan Jo jouwe. 

Meitsje ús it Ijocht fan dizze wrâld 

en foar de ierde sâltsjend sâlt. 

Lit ús jo wurden sizze, 

jo wierheid iepenlizze. 

  

2 Meitsje ús folbringers fan jo wei,  

ta stim fan jo genede, 

dan giet dy't wifket mei ús mei  

en fynt de doarmer frede. 

Lit ús yn trou it paad begean  

nei harren dy't fan fierren stean,  

dat wy, troth Jo feroare, 

de minste wêze doare. 

3 Lear ús de godlik-wize wet - fan leafde te bewarjen, 

dat wy net yn in tizelnet - fan striid en skeet bedarje. 

Lis op ús lippen't âlde wurd - dat op jo bân mei minsken tsjut. 

Doch troch ús dwaan en litten - jo hearlik wurk te witten. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Sjonge liet 995 (Samenzang) 

1 O Heit, nim Jo it lot jo nei 

fan al wa’t troch Jo libje mei. 

Gjin stiennen jouwe Jo foar brea; 

o rêd jo bern út need en dea 

en stilje_yn jo rjochtfeardichheid 

de honger nei gerjochtichheid. 

2 O Heit, nim Jo it leed jo nei 

fan al wa’t mei ús libje mei. 

Jo hawwe sein: jou jím har brea – 

lit ús har rêde fan ’e dea. 

Dan kenne_ek sy Jo as in Heit, 

de God fan har gerjochtichheid. 

 

Gebeden  

 



Toelichting op de collectes, onder orgelspel 

19 september 2021 - Collecte Kerk in Actie Zending Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt 

omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze 

deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt 

dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in 

deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie 

 

Zingen lied 823: 1, 2 en 4  ( Gemeentezang/staande )  

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

2 Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 

 

4 Door een geheimenis omsloten, - door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. - Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen - een onuitsprekelijke zin. 

 

Zending en zegen + Amen   

 

Beantwoorden met Liet 416: 1 ( Gemeentezang/staande ) 

1 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 

wol oant wersjen oer ús weitsje, 

lit gjin kwea ús rigen reitsje  

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Wie bakt er een appeltaart? 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, hoort bij startsnein 

appeltaart. Voor de dienst van zondagmorgen 26 sept 

gaan we daar samen van genieten. Natuurlijk kan dat 

alleen als er appeltaart wordt gebakken. Doet u mee?  

Graag uiterlijk donderdag 24 september aan André 

Vink (333134 of famvink@ziggo.nl) doorgeven dat u 

meedoet. Uw appeltaart kunt u zondag (gesneden) meenemen, of zaterdagmorgen 

tussen 10:00 en 12:00 brengen naar de kerk. Veel succes!  

mailto:famvink@ziggo.nl

