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Collecte: 

1e collecte:  Kerk en pastoraat 

 

2e collecte:  Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie 

Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen 

noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een 

opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat 

belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. 

Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 

 

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. 

 

 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 

20 mrt.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

16:30  Martinus 

KERK OPEN Muzikale Mee-zing 

   Momentjes 

23 mrt.  Vesper 

19:30  ds. Nicolette Vlaming 

 

27 mrt.  Eredienst-avondmaal 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertlike groet nei;  

Fam Wiebinga, Hearedyk 41 yn Itens 

 

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


 
 

3e zondag in de veertigdagentijd 20 maart 2022 in Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Liet 25a: 1 

1 Myn eagen binne fêstige - op God, oft Hy my rêdt. 

Myn hert, al hoe ûnrêstich, - op Him haw ik it set. 

Kin ik de nacht ferneare - as Hy net by my is? 

Jo sill’ my liede, Heare, - yn tiid fan tsjusternis. 

 

Bemoediging en groet 

VG: We spreken  vanmorgen onze hulp en verwachting uit: 

A: DE NAAM VAN GOD IS ALS EEN VEILIGE SCHUILPLAATS 

VG: WE mogen komen onder de vleugels van de Eeuwige 

A: EN ZIJN NAAM PRIJZEN ZOLANG ALS WIJ LEVEN 

VG: God bevrijdt ons van onze last 

A: EN HEEFT IN ONZE MOEITEN NAAR ONS OMGEZIEN 

VG: Gods barmhartigheid en liefde kent geen einde 

A: RECHTVAARDIG IS ZIJN HANDELEN, EINDELOOS ZIJN GEDULD 

VG: Dat we ons zullen openstellen als zaad dat in goede aarde valt 

A: ZODAT GODS WOORDEN VAN VRIJSPRAAK ONS DOEN GROEIEN.  AMEN 

 

Liet 25a: 2 

2 Help my oerein te kommen, - op fêste grûn te stean, 

en lit my frij, ferromme, - de wei fan ’t libben gean. 

Myn hert, al hoe ûnrêstich, - op Jo haw ik it set. 

Myn eagen binne fêstige - op Jo, de God dy’t rêdt. 

 

Uitleg bij de schikking 

 

Kyriegebed 

 

Lied 547:2 

Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 



 
 

Gebed van deze zondag 
 

Lezing: Lucas 13: 1-9  
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Lied: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied op melodie lied 767 

1 God gaat zijn ongekende gang 

vol donk’re majesteit; 

die in de zee zijn voetstap plant 

en op de wolken rijdt. 

 

2 Uit grondeloze diepten put 

Hij licht, en vreugd’ uit pijn. 

Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 

zijn wil is soeverein. 

 

3 Zou gij verstaan, waar Hij u leidt? 

Vertrouw Hem waar Hij gaat. 

Zijn duistere voorzienigheid 

verhult zijn mild gelaat. 

 

4 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 

wordt klaar van uur tot uur. 

De knop is bitter, is begin, 

de bloem wordt licht en puur. 

5 Hoe blind vanuit zichzelve is 

het menselijk gezicht. 

God zelf vertaalt de duisternis 

in eind’lijk eeuwig licht. 

 

Aandacht voor het project 

 

Dank-voorbeden en afgesloten met het Onze Vader voor de Oekraïne van de  

Zandtovenaar 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Liet 942 

1 Ik stean foar jo yn leechte en gemis, 

frjemd is jo namme, tsjuster binn' jo wegen. 

Jo binn' myn God, sûnt minskeheugenis  

dea is myn lot, ha jo gjin oare segen? 

Binn' Jo de God by wa't myn takomst is? 

O Hear, ik lean, mar 'k bin der mei ferlegen. 



 
 

2 As hie 'k myn wissichheden boud op sân,  

sa stean 'k yn twivel, neaken as in stjerling.  

Ha jo myn namme delskreaun yn jo hân,  

sill' Jo my bergje, Hear, yn jo ûntferming?  

Mei 'k noch in wenstee fine yn jo lân,  

sil ik Jo oait wer sjen as myn beskerming? 

 

3 Sprek Jo it wurd, myn hert ta treast en hâld,  

dat my befrijt en opnimt yn jo frede. 

Brek troch de dine fan myn lytse wrâld 

mei 't kleare ljocht fan jo goedgeunstichheden. 

Wês hjoed myn brea, it teken fan behâld.  

Jo binn' dochs sels de siel fan myn gebeden. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

 

Martinus Muzikale Mee-zing Momentjes: 

 

Zondagmiddag 20 maart 16:30 in de kerk. 

 

Thema: “ Alles komt goed!” 

 

KERK OPEN 

 


