
 

 

 

 

 

 

 

21 MAART 2021     

10e jaargang nr 50     

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C Vink  

Schriftlezer: Tryntsje Bouma  

    

 
 

Collecte: 

1e collecte: 40 dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië  

Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 

rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om 

een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van 

tussenhandelaren en krijgen 

ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze 

vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je 

met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw 

bedrijft. 
 

2e collecte: diaconie 

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 

21 maart  40 dagen tijd 

09:30  mw Geertje van der Meer 
 

16:30  Muzikale Fruitmand 
 

24 maart  Online-vesper  

19:30  Thema:  “de hongerigen  

     eten geven” 
 

28 maart  40 dagen tijd-Palmpasen 

09:30  Ds. Nicolette Vlaming 
 

31 maart  Online-vesper  

19:30  Thema: “de  gevangenen     

                                                bezoeken” 

 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertelike groet nei; 

Familie Scheltema – Hôfsleane 29 

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


Orde van dienst zondag 21 maart 2021 in Easterein 

5e zondag 40-dagentijd 

 

Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Openingslied: Lied 43: 1, 3 en 5. O God kom mijn geding beslechten.  

 

1.O Hear, nim sels myn saak yn hannen, 

help Jo my oan myn rjocht, o God, 

no’t myn ferfolgers en fijannen 

opkringe_om tsjin my gear te spannen: 

hja smeie_ienriedich har komplot 

en laitsje_om jo gebod. 

 

3.Ik kin gjin paad mear sjen of riede, 

o stjoer jo wierheid en jo ljocht, 

dat dy my har beskerming biede 

en nei jo hillige berch my liede: 

dêr fyn ik nei de lange tocht 

jo wenning, dy’t ik socht. 

5.Hoe kinst dy dan sa delslaan litte? 

Hoe sa yn ûnstjoer om dyn lot? 

Dy’t by de Hear har taflecht witte 

geane befrijd it ljocht temjitte. 

Gjin bidder stiet by Him foar spot, 

dyn helper is dyn God. 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyrie-litanie: LB 300 b  

 

Gebed bij de opening van het woord  

 

Aandacht voor het paasproject 

Voorlezen het verhaal voor de kinderen en het knutselwerkje laten zien.  

 

Kinderlied: Lied B: Uw woord is een lamp (orgelsolo)  



1e lezing: Jeremia 31: 31-34  

31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk 

van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun 

voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij 

hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 

33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de 

HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal 

ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen 

met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent 

mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken 

aan wat ze hebben misdaan. 

 

Lied: LB 51-b uitvoering Qlassy ‘Create in my a clean heart’  

Create in me a clean heart. o God, 

and renew a right spirit within me. 

Create in me a clean heart. o God, 

and renew a right spirit within me. 

Cast me not away from thy presence, o Lord, 

and take not thy holy Spirit from me. 

Restore unto me the joy of thy salvation 

and renew a right spirit within me. 

 

2e lezing: Johannes 12: 20-33   

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 

aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze 

Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen 

gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 

majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in 

de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij 

veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn 

leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: 

waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 

worden. 



27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 

voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw 

naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 

getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en 

dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een 

engel was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij 

gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal 

de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer ik van de aarde 

omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee bedoelde hij 

de wijze waarop hij zou sterven. 

 

Lied: LB 1000: Wij zagen hoe het spoor van God (uitvoering Elske de Wall, Petrus 

Project) 

Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 

feest voor armen in het duister. 

refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

 

Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Refrein:  

 

Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 

Refrein:  

 



Wij zagen rijken diep ontdaan, 

konden zichzelf niet geven. 

Wij zagen armen binnengaan 

in een huis vol licht en leven. 

Refrein;  

 

Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kinderen komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. 

Refrein:  

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: Jezus, gean ús foar FLB 835: 1, 2 en 4. Geertje zingt met orgelbegeleiding. 

Jezus, gean ús foar 

en wiis ús it spoar. 

Wy sill’ net ferdwale kinne 

om’t wy altyd by Jo binne. 

Bring ús oan jo hân 

yn it Heitelân. 

 

Falt de reis ús lang, 

binn’ wy lyts en bang, 

jou ús krêft om alle dagen 

achter Jo ús krús te dragen. 

Nei it krús de kroan, 

nei de nacht de moarn. 

 

Yn ’e woestenij, 

Hear, bliuw ús neiby, 

wol ús treaste, wol ús seingje 



oant ús wegen ienkear einigje. 

Is de reis folbrocht, 

draach ús yn jo ljocht. 

    

Dank-voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel  

 

Slotlied: Dank sei der Herr 

Dank zij U Heer 

Zegen het geluk, zegen de dag. 

Vader die alles vermag 

 

Laat uw aangezicht over ons schijnen in eeuwigheid. 

Geef ons Uw liefde en trouw tot het einde der tijden. 

 

Dank zij U Heer 

Zegen het geluk, zegen de dag. 

Vader die alles vermag 

Zending en zegen  

Orgelspel: Vrede voor U  

 

De muzikale fruitmand.  

Zondag 21 maart om 16.30 uur willen we vanuit de kerk een 

muzikale middag organiseren. In de kerk is nu een 

beeldverbinding waardoor we alles bij iedereen thuis 

kunnen brengen.  

We hebben onze koster André die met die techniek weet 

om te gaan. Daarnaast hebben we Balt de Vries die de 

mooiste klanken uit het orgel haalt.  


