
 
 
 
 
 

Oarder fan Tsjinst – Tsjerke fan de Moanne 
 

7e Snein fan de Simmer  
Snein 31 july 2022 
 
Om 10.00 oere yn de  
Martinitsjerke yn EASTEREIN  

 
 
Tema: DE  FREUGDE  FAN  IT  LIBBEN  
 
Foargonger                      Anna Marike Dijkstra-van der Woude 
Oargelist                          Balt de Vries 
Alderling fan tsjinst  Janke Abma-van der Valk 
Muzikale meiwurking     Kwartettekoar, ûnder lieding fan Feike van Tuinen 
Lektor                              Tynke Joustra 
Diaken                             Luuk van der Werk 
Koster                              Geert Dijkstra 
 
 
 
Oargelspul foar de tsjinst: 
   -   Ynliedend koraalspul oer Psalm 97           
 
Wolkom  
 
Sjonge    Liet 283: 1 en 2     
(1 koar, 2 allegear)  
 
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. 
 



 
Bemoediging en groet  
 
Sjonge    Liet 283: 4 en 5   
 
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! 
  
 
Ynliedende wurden by it  
Oanstekken fan de kears fan ferbining  
 
Kyrië gebed + Liet 16b   
 
Behoedzje my, God, ik fertrou op Jo,  
Jo wize de wei nei ’t libben. 
By Jo is freugde, freugde yn oerfloed. 
 
   
Sjonge  Gorialiet    
Liet  281: 6 en 8      Jo strieljend antlit, dat ús socht  
 
Jo strieljend antlit, dat ús socht, 
set hiel ús libben yn jo ljocht. 
Amen. Halleluja! 
 
Hy giet ús foar en wêr’t Hy giet 
sjongt al wat is in freugdeliet. 
Amen. Halleluja! 
 
 
Gebed  
 
1e lêzing  
Preker 2: 1 – 6 + 11 
 



Sjonge: Net mei rykdom, net mei kennis. 
 
1 Net mei rykdom, net mei kennis, 
net mei oansjen of genot 
keart in minskebern syn lot – 
earder as syn saak ferlern is 
sykje him al hún en spot. 
 
2 Mei syn ear en goede namme, 
wittenskip of bylkjend guod, 
ja, mei wat in mins beskuort, 
wurdt er sûnder mis beskamme: 
yn in omsjoch is it fuort. 
 
3 Watsto ek mei muoite sikest, 
nergens fynst hjir oait in skat 
frij fan skilfer, rust of mot. 
Sjoch dan datst dysels ferrikest 
mei de jeften jûn troch God. 
 
4 Gun dyn each mar wat te sjen is, 
lit dyn hân dwaan wat er docht, 
prakkesearje dij net sljocht – 
wa't noch iepen as in bern is 
krijt de dingen om'e nocht. 
 
 
2e lêzing    
Lukas 12: 16 – 21 
   
Sjonge:   Liet 718: 1, 2, 3 en 4   God, dy ’t de ierde ’t libben biede 
 
1 God, dy’t de_ierde 
’t libben biede, 
frucht fan greide_en gea 
en fan ripe bouwen – 
tank foar wat Jo jouwe, 
tank foar ’t deistich brea. 
 
2 By ús folle 
skuorre_en golle 
leare Jo ús dit: 
wol de earmen fiede, 



dat op hiel myn ierde 
nimmen honger lit. 
 
3 Mar, wy riken, 
och, wy blike 
sletten foar in oar. 
Doch ús earen iepen, 
Hear, dat wy begriepen 
’t klopjen op ús doar. 
 
4 Lit ús drage 
yn ús dagen 
fruchten rynsk en rij, 
dat yn al ús wurken 
wy de geunst bemurken 
fan jo hearskippij. 
 
 
Oertinking  
 
Sjonge:  Liet 313: Us wol Gods wurd allinne  
 
Us wol Gods wurd allinne 
in skat fan wiisheid jaan. 
Haw moed, want jimme kinne 
de reis dêr wol mei dwaan. 
Dat wurd wurdt mear en mear, 
wêr’t ek jim wegen wine, 
in lampe ljocht en klear, 
en elk sil dêryn fine 
it antlit fan de Hear. 
 
 
Tank- en foarbeden  -  stil gebed  -  
Meiinoar sjongend bidde: Liet God fan fier en hein, ús Heit  
Kûplet 1, 3, 5 – allegear; kûplet  2 + 4  koar  
 
1 God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
 
2 Bûch de folken nei jo wet, 



lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wij sykhelje ferromme. 
 
3 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. 
 
4 Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wij yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan'e kweade. 
 
5 God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen. 
 
Oankundiging kollektes   
 
Sjonge:  Liet 418  God skink ús de moed    
kûplet 1, 3   allegear; kûplet 2  - koar   
 
1 God, skink ús de moed 
ticht by Jo te bliuwen, 
dan sil neat ús hjoed 
útinoarren driuwe. 
Jo sill’ dei oan dei 
oer ús gongen weitsje, 
skriemen en ek laitsjen 
draacht jo seine mei. 
 
2 Wa’t dat priuwe mei 
siket nije wegen, 
seine bringt ús nei 
dy’t om frede freegje. 
Jo geskink wurdt mear 
as wy harkje kinne 
en meidielsum binne, 
fruchtber yn de Hear. 
 
3 Frede, mei de died, 



jouw’ Jo ús yn hannen, 
dat wy dy as sied 
drage troch de lannen, 
siedzjend dei oan dei, 
siedzjend yn it brede, 
oant ús hert yn frede 
by Jo rêste mei. 
 
 
It koar sjongt de Fryske seine:  Dat it paad op dy ta komt. 
 
Dat it paad op dy takomt en  
de wyn de goede kant út waait,  
dat de sinne blier dyn antlit beskynt,  
de rein dyn lannen myld bedript. 
En oant wy elkoar wer moetsje,  
oant wy elkoar wer moetsje,  
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân. 
 
 
Seine   +   Amen sjonge  (allegear)  
 
Oargelspul:  
Praeludium in G - Dur   BWV 568 
Johann Sebastian Bach     (1685 – 1750 )  
 
 
1e kollekte – Moldavie – projecten Kerk in Actie 
 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die 
ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie 
Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd 
opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke 
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 
Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale 
initiatieven en traint jongeren zodat ze ouderen kunnen helpen. 
Door de oorlog in Oekraine zijn veel mensen op de vlucht geslagen. In Moldavie 
worden Oekrainse vluchtelingen gastvrij ontvangen. De moldavische bevolking, 
de regering en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk in voor de 
vluchtelingen. 
 



2e kollekte – Nijkleaster 
 
Nijkleaster wol in nij kleaster foarmje yn it doarp Jorwert. It doel is om op it 
Westerhûs in plak te kreëarjen dêr’t minsken har yn alle rêst werom lûke kinne 
om har te besinnen en om op adem te kommen. Tagelyk is it in plak dêr’t 
minsken elkoar moetsje yn liturgy en petear, stilte en pelgrimaazje, wille en 
rekreaasje. Sa wurdt der yn Nijkleaster socht net nije wegen foar it evangeelje en 
wurdt der in oandiel levere oan persoanlike, tsjerklike en maatskiplike fernijjing. 
Mear ynfoirmaasje is te finen op: www.nijkleaster.frl 
 

Met uw financiële steun is blijft het mogelijk om elke week een kerkdienst  
live via Omrop Fryslân uit te zenden. U kunt daarvoor een bijdrage storten  
op bankrekeningnummer NL15RABO0373744471 t.n.v. de Raad van Kerken 
Fryslân. 
 
As jo stipe jaan wolle oan de útstjoerings fan de tsjerketsjinsten, dan kinne jo in 
bydrage oermeitsje op it bankrekkennûmer: NL15 RABO 0373 744 471 op 
namme fan Raad van Kerken Fryslân.  
Tige tank foar jo bydrage! Foar fragen en suggestjes kinne jo terjochte by de 
Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân op it e-mailadres 
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com   
Mear ynformaasje (ek oer it bestellen fan in ‘Kears fan Ferbining’) is te finen op 
de webside www.raadvankerkenfryslan.nl  
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