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Collecte: 

1e Kerk/licht en geluid 

2e Kerk in actie: Zending Rwanda 

 

 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar 

door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen 

is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 

boeren en 

boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het 

verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training 

begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun 

kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

 

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 ADVENTSTIJD: 

06 mrt.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

10:45  Koffiedrinken 

 

09 mrt.  Bidstond 

19:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

13 mrt.  Eredienst 

09:30    ds. M.E.G. de Zeeuw 

 BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertlike groet nei;  

Fam Blanksma, foarbuorren 17 

Wy winskje harren in  

protte sterkte ta. 
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Ienfâldich miel 

De wiken foar Peaske kinne jo besjen as in tiid fan tarieding. In grut feest freget om in 

goede tarieding. Dit kin op ferskate wizen. 

Mei ferskeidene bijdragen út de doarps- en tsjerkemienskip is der in témaboekje 

makke rûn: ‘Alles komt goed’ dat helpe kin yn dizze tiid fan tarieden. Ynkoarten falt er 

op de matte. 

In oare wize fan tarieding yn dizze tiid is je fan eat te ûnthâlden. Bijgelyks gjin fleis ite, 

gjin snobbersguod, gjin sosjal media, ensa mear.. 

Ôfsjen fan in waarm miel yn’e wike soe ek in opsje wêze kinne. In ienfâldich miel as 

ferfanger hjir fan. Sop, bôle, tsiis, molke of sûpe. 

Woansdei 9 maart is der yn de Tsjerne sa’n ienfâldich miel. 

Fanôf 17.45 oere binne jo wolkom en sille we 18.00 oere oan it 

miel. Likernôch 19.00 oere is it ôfrûn. 
 

Elkenien kin hjirnei harren eigen paad fierder ferfolgje; nei gearkomste, sport of oare 

ferplichtingen. 

Of nei de biddeifiering yn de Martinitsjerke om 19.30 oere, wêr’t elkenien fan herte 

útnoege is. 

Jo kinne jo oanmelde foar 7 maart bij Folkje. 

Till: 06-57174338    Mail: folkje1956@hotmail.com 

 

Groetenis fan de diakony.  

                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Eenvoudige broodmaaltijd  

De weken voor Pasen kan je zien als een 

voorbereidingstijd. Een groot feest vraagt om een 

goede voorbereiding. Dit kan op verschillende 

manieren. Met diverse bijdragen uit de dorps- en kerkelijke gemeenschap maakten 

we een themaboekje rond ‘Alles komt goed’ en dat kan helpen in die 

voorbereidingstijd. Binnenkort valt het op de mat.  

Een andere manier is om iets te laten in die periode. Bijvoorbeeld geen vlees eten, 

niet snoepen, geen social media, etc.  

Afzien van een warme maaltijd in de week kan ook een optie zijn. Een eenvoudige 

maaltijd ter vervanging hiervan. Soep, brood, kaas, (karne-)melk. 

 

Woensdag 9 maart is er in de Tsjerne zo’n sobere maaltijd. 

Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de 

maaltijd. Deze is rond 19.00 uur afgelopen.  
Dit geeft iedereen de ruimte om nog naar vergaderingen, sport of andere 

verplichtingen te gaan.  

mailto:folkje1956@hotmail.com


 
 

Of naar de biddagviering in de Martinikerk om 19.30 uur, waarvoor iedereen van 

harte is uitgenodigd.  

 

U kunt zich aanmelden voor 7 maart bij Folkje. 

Tel: 06-57174338    Mail: folkje1956@hotmail.com 

 

Groeten van de diaconie. 

 

Orde van dienst zondag 6 maart 2022 

1e zondag in de 40-dagentijd in Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Lieteboek 216: 1 en 2 

 

1 Dit is in moarntiid as oait de earste. 

't Liet fan 'e klyster makket God grut. 

Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid, 

beide ûntspringe nij oan it wurd. 

 

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. 

 

Bemoediging en groet 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Wie woont in de hoede van de Eeuwige, 

A:  OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE MACHTIGE. 

V: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

A: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN.  

V:  Genade is er voor jou,  

 en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus. 

A: AMEN 

mailto:folkje1956@hotmail.com


 
 

Fryske lieteboek 216: 3 

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. 

 

Kyriegebed afgesloten met refrein lied 547    

 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing:  Lucas 4: 1-13   

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lied voor de kinderen. 

 

Kinderen naar de nevendienst 

 

Lieteboek 538: 1, 3 en 4       

1 In minske wêze op ierde, 

troch tiid en romte gean, 

is libje fan genede 

en einichheid ferstean, 

is libje fan de wurden 

dy't God de mins beskreau 

en lykas Jezus wurde 

doe't Him it libben dreau. 

 

3 As minske ûnder de sinne  

bestean yn romte en tiid, 

dat is de dea fernimme,  

de frede en de striid, 

de dagen en de nachten,  

de honger en de toarst,  

de fragen en de klachten,  

bekommernis en koarts. 

4 As minske ûnder de sinne  

bestean yn romte en tiid,  

dat is de Geast fernimme  

dy't nei it libben liedt;  

de neiste bystân biede 

en mei Gods wurden gean,  

dat is op dizze ierde 

it duvelswurk wjerstean. 



 
 

1e Uitleg en verkondiging    

 

Lied van Christus en de duivel door Stef Bos 

 

Ik sta hier in de open vlakte 

De nacht die valt en het is koud 

De wind die waait 

vanuit het noorden 

Ik ben hier en ik wacht op jou 

 

Ik ben alleen en ongewapend 

Ik heb misschien 

geen schijn van kans 

Maar ik daag je uit te duelleren 

oog om oog en tand om tand 

 

Je zit al jaren op mijn hielen 

Je volgt mij waar ik ga of sta 

Je blijft onzichtbaar 

In het donker, in mijn schaduw, 

Altijd klaar om toe te slaan 

 

Maar ik sta hier in de open vlakte 

De nacht die valt en het is koud 

De wind die waait 

vanuit het noorden 

Ik ben hier en ik wacht op jou 

 

Laat je zien kom uit het donker 

Want de volle maan geeft licht 

Bekijk mij met je holle ogen 

En je marmerbleek gezicht 

Nu is het jij en ik 

 

Jij hebt me slag na slag verslagen 

Maar je bent nog steeds niet 

Van mij af 

En ik wil me met jou meten 

Kom naar buiten, kom, want ik wacht 



 
 

Ik weet dat alles 

Aan jouw kant staat 

De dood, de oorlog en de tijd 

En ik weet dat ik misschien geen schijn van kans maak 

En ook al raak ik alles kwijt 

 

Laat je zien kom uit het donker 

Want de volle maan geeft licht 

Bekijk mij met je holle ogen 

En je marmerbleek gezicht 

Nu is het jij of ik, jij of ik, jij of ik. 

 

Misschien ben jij een deel van mij 

zoals het donker en het licht 

niet van elkaar te scheiden zijn 

En zoek ik naar een evenwicht 

Jij en ik, jij en ik, jij en ik, jij en ik. 

Nu is het jij en ik 

  

Ik sta hier in de open vlakte 

De nacht die valt en het is koud 

De wind die waait 

vanuit het noorden 

Ik ben hier en ik wacht op jou. 

 

2e Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Lied 91A 

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem om onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

2 Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 



 
 

3 Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Kinderen komen terug, aandacht voor het project 

 

Dank-voorbede, stil gebed en Onze Vader 

 

Lied 1010: 2 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel (Ingestelde overgang) 

 

Slotlied op melodie van lied 643  

 

De Geest heeft hem ertoe gebracht   

om in een eenzaam vechten   

met fluisteringen van de nacht   

zich niet te laten knechten   

 

Om de verleiding van de macht 

geen kans te kunnen geven 

zocht Hij alleen de stille kracht 

van wat er staat geschreven. 

 

Wie in Gods schaduw wonen wil 

mag bij Hem overnachten. 



 
 

Wie bij Hem schuilt, gerust en stil 

kan daar zijn redding wachten. 

 

Hij, die zijn engelen beval 

te waken bij jouw wegen, 

hij zal je gangen overal 

omringen met zijn zegen. 

 

Zullen wij veertig dagen lang 

zelf Jezus’ weg betreden, 

en wordt met vasten en gezang 

zijn strijd dan meegestreden? 

 

Het is aan ons om in zijn spoor 

de uittocht te voldragen. 

Dan breekt het licht van Pasen door, 

voorbij aan alle vragen.   

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 

 

Gezongen Amen 

 

 

Orgelspel 

 

Martinus Muzikale Momentjes: 

 

Zondagmiddag 20 maart 16:30 in de kerk. 

 

Thema: “ Alles komt goed!” 

 

Meer info: zie de nijsbrief van 4 maart 


