
Oarder fan de tsjinst op snein 6 Juny 

2021 yn de St. Jan van Deinum.  

 

OAN IT BEGJIN 

Oargelspyljen 

 

Wurd fan welkom en meidielings 

 

Oanstekken fan de Peaskears 

 

Sjonge: Liet 277 

 
 

Groet: 

F. Genede jimme en frede fan God ús Heit 

    en fan Jezus Kristus, ús Hear 

    troch de Hillige Geast 

A. Amen 

 

Bemoediging en drompelbea: 

F. : Us Helper is de Hear 

A. : dy ‘t himel en ierde makke hat 

F. : dy ‘t trou hâldt oant yn ivichheid 

A. : en net los lit wat syn hân begûn 

V.: Mei it sa wêze dat wy ús yn dizze oere 

     tabetrouwe doarje   

     oan Jo dy’t ús it libben gunne 

     en dy’t  ús noeget ta jo Ryk 

A.: Amen. 

 

 

 

 

 

 

Sjonge: Liet 216 

 
 

2 Dauwe_oer de ierde, sinne fan boppen, 

hearlike hôftún, rook fan alear. 

Tank foar de beammen, blommen en 

fruchten, 

al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 

 

3 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen, 

ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.     

Priizgje_yn ’e moarntiid God foar syn 

skepping, 

priizgje bliermoedich syn nije dei. 

 

OAN IT WURD  

Gebed 

 

Lêze: Markus 4 : 26 – 34  
26Hy sei ek noch: It giet mei it Godsryk as mei 

in man dy’t it lân ynsieddet; 27nachts sliept er 

en oerdei is er wekker, en wilens komt it sied 

op en waakst – hoe, dat wit er net. 28Ut 

himsels draacht de ierde frucht, earst in stâle, 

dan in ier en dan de folsleine kerl yn ’e ier. 
29As de frucht ryp is, slacht er der fuort de 

sichte yn, want de tiid fan rispjen is kommen 

 
30Fierder sei Er: Wêr sille wy it Godsryk mei 

fergelykje of hokker byld sille wy derfoar 

brûke? 31It is as mei in mostersiedsje; as dat 

útsiedde wurdt, is it it fynste fan alle sied, 
32mar as it ienkear siedde is, sjit it heech op, 

wurdt grutter as alle krûden en krijt sokke 

mânske tûken, dat de fûgels kinne yn syn 

skaad wol nestelje. 
33Mei gâns fan sokke bylden ûnderrjochte Er 

harren, sadanich dat se it begripe koenen. 
34Oars as mei gelikenissen learde Er harren 

net, mar as Er allinne wie mei syn learlingen, 

joech Er rûnom útlis fan. 

 

Sjonge: Psalm 92 : 1, 7 en 8 

 
 

7 Dan sil de_oprjochte aardzje in prûze palm 

allyk, 

in seder, sa’t hja ryk de Libanon beskaadzje. 

Hja sil har jeugd fernije en, plante_yn ’t hûs 

fan God, 

by alle leed en lot yn ’t hillich foarhôf dije. 

 

8 Sels yn har grize dagen bliuwt har de 

freugde wis, 



om glânzich, grien en fris de goede frucht te 

dragen, 

om ’t rjocht fan God de Heare te melden fier 

yn ’t rûn, 

want Hy, har fêste grûn, kin ûnrjocht net 

ferneare. 

 

Oertenking 

 

Oargelspyljen 

 

Sjonge: Liet 979 : 1,4,5 en 6 

 
4 De machtich moaie blommen, 

de blommen net te min, 

mei skitterjende kroanen, 

yn keninklike klean, 

 

5 mei roken en mei kleuren 

ferhelje sy Gods wurd 

en witte fan gjin treurjen, 

de freugde is te grut. 

 

6 De fûgels yn it hege 

de leeljes fan it fjild, 

sy hawwe ús fan Jezus 

en ’t paradys ferteld. 

 

GEBEDEN 

 

Foarbeaen 

 

Stilte 

Us Heit yn 'e himel,  

lit jo namme hillige wurde,  

lit jo keninkryk komme,  

Lit jo wil dien wurde  

op ierde likegoed as yn 'e himel.  

Jous hjoed ús deistich brea  

en ferjou ús ús skulden  

sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;  

en lit ús net yn fersiking komme,  

mar ferlos ús fan 'e kweade;  

want jowes is it keninkryk  

en de krêft  

en de hearlikheid  

oant yn ivichheid.  

Amen.  

 

OFSLUTING 

 

Slotliet:Liet 978 : 1 en 4 

 

 
 

4 Lit my Jo tabehearre, Heare 

en lit my dan de wrâld troch gean 

mei iepen eagen, iepen earen 

om al jo tekens te ferstean. 

Dan is it ierdske libben goed, 

de himel sels jout my syn groet. 

Segen 

 

Ynsammeljen fan de jeften 
 


