
SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 

Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  

www.kerkomroep.nl   

 

Easterein 01 mei 2022    

11e jaargang nr 51   

 

Organist:  Balt R. de Vries 

Koster:  André C. Vink 

Lector:   Halbe Overal 

Sneinsbern: Fonger Ynema 

    

 

 

 

 

 

 

 

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 1 mei 2022 Easterein 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 
 

Liet 33: 1 en 2  

1 Rjochtfeardich folk, sjong God allinne, bring Him, de Hear, jim jubel ta! 

Al wa’t yn trou oerein bleaun binne past no in lûd halleluja. 

Lit jim sangen rize, op in nije wize, 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 
 

01 mei  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

Koffiedrinken na de dienst 

 

08 mei  Eredienst 

09:30    ds. H.J.Boon 

 

15 mei  Eredienst-jeugddienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; Mw Wilma 

Mulder (de Roos)  Wynserdyk 2 

 

Collecte: 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Kerk - drukwerk 
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puon de harp en lier! Lit mei snaar en tonge 

elk Him tank tasjonge, folken, hein en fier. 

 

2 ’t Wurd fan de Hear is rjocht fan reden, op trou rêst wat Er docht en wol. 

Syn ierde_is fan goedgeunstichheden en fan syn leafde_oerrinnend fol. 

Hege himelsfearen folgje syn begearen. 

See en loft en swurk joech Hy libbensamme,  

neamde_Er by de namme as syn skeppingswurk. 
 

Openingswoord naar Psalm 33: 

V: Een lied voor Hem, Hij heeft er recht op: 

G: Hoe machtig is zijn woord! 
 

V: O Hij, Hij hoeft maar te spreken en het is er 

G: één woord en een wereld bloeit open 
 

V: Sterk is Hij, sterk in scheppende taal. 

 wordt het water een vloed, gaan de volken woedend te keer 

G: Hij weet er raad mee, is de toestand volkomen meester, 
 

V: Geen mens ontsnapt aan zijn aandacht, ieder kent Hij 

G: Mensen – zonder Hem zijn ten dode opgeschreven 
 

V: O God, op U verlaten wij ons, 

G: Schepper die ons tot aanzijn riep, 

 

V: onze hulp, ons behoud bent U, 

G: als een hemel welft uw naam zich over ons. Amen 
 

Liet 33: 8 

8 Wy wachtsje stil op Gods ûntferming, ús lof klimt op yn stim by stim. 

Hy is ús help en ús beskerming, wy litte ’t alles stean op Him. 

Syn heechhillige namme  makket noait beskamme, 

jout ús hope foet. God, lit troch de dagen  

jo genede_ús drage no en ek foargoed. 
 

Kyriegebed 
 

Loflied 650: 1, 2 en 7 

1 De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 



2 Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 

7 Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
 

Gebed van de zondag 
 

De kist van Rainbow 
 

Lied voor de kinderen: Volg mij – Elly en Rikkert  

Volg Mij - Ik ben de waarheid 

Volg Mij - Ik ben de weg 

Volg Mij - Ik ben het leven 

Doe altijd wat Ik zeg 

 

Heer ik volg U Heer ik volg U 

Heer ik volg U Op de weg 

Volg Mij - Ik ben de herder 

Volg Mij - Ik ben het licht 

Volg Mij - Ik ben de meester 

Ik geef je onderricht 

 

Heer ik volg U Heer ik volg U 

Heer ik volg U In het licht 
 

Lezing: Johannes 21: 1-19 
 

Lied op melodie lied 991 (De eersten zijn de laatsten) 
 

Terwijl wij Hem bewenen omdat Hij van ons ging, 

is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking 
 

Terwijl wij van Hem spreken is Hij in onze kring 

om ons het brood te breken van zijn verkondiging. 
 

Hij is de Heer en koning die eeuwig bij ons is. 

Zijn woorden zijn als honing, zijn naam is als een vis. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Lied: ‘U maakt ons één’ door Sela  

U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 

wij eren en aanbidden U. 2x 
 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 2x 
 

U maakt ons één, U bracht ons tezamen, 

wij eren en aanbidden U. 2x 
 

Wordt uw wil gedaan,  

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 4x 
 



Kinderen komen terug in de kerk 

 

Dank- voorbeden en stil gebed  
 

Lied: God fan fier en hein ús Heit 
 

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 wij sykhelje ferromme. 
 

Jou ús hjoed ús deistich brea 

en ferjou wat wij misdiene, 

sa't ek wij ferjûn ha, Hear, 

al dy't skuldich foar ús stiene. 
 

Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wij 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, 

oant yn alle tiden. Amen. 
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel  
 

Slotlied 416 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zending en zegen  

 

 

Lied 708: 1 en 6 


