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Collecte: 

1e collecte:  Kerk in Actie - Noodhulp 

 

2e collecte:  - 

 

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopie en Kenia, 

waar op sommige plaatsen al drie jaar geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 

13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan 

gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de 

Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd 

geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger. Kerk in actie staat in de 

startbloken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. 

“We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden 

aangevoerd.Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 

borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, 

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD: 

27 mrt.  Eredienst-avondmaal 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

30 mrt.  Vesper 

19:30  ds. Nicolette Vlaming 

 

03 apr.  Eredienst 

11:00    ds. G Wessels 
BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertlike groet nei;  

Dhr Jan van der Heide, de Singel 2 

 

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


voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt 

Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopie en Kenia bij Kerk in Actie. 

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. 

 

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

 

4e  zondag in de veertigdagentijd 27 maart 2022 in Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte   

 

Liet 122: 1 en 2                                                                                                                               

1 Wat wie ik bliid doe’t ik de rop 

wer hearre mocht: `Wy steane klear 

om nei de timpel fan de Hear.' 

Heech sprong de wille yn my op. 

Jeruzalem, o gouden dei, 

as ik dyn poarten yngean mei, 

om dy, o Godsstêd, wer te moetsjen! 

Jeruzalem, my sa fertroud, 

hoe deugdlik binn' dyn wenten boud, 

pracht fan in stêd dy't wy begroetsje. 

 

2 Sa gongen op Gods heech befel  

de stammen iuwenlang ús foar,  

sa folgje wy dat hillich spoar, 

in foarskrift foar hiel Israel.  

Jeruzalem, o gouden dei, 

as ik dyn poarten yngean mei, 

om mei al 't folk ús God te earjen!  

Sûnt Davids tiid stiet dêr de troan,  

syn neigeslacht fan heit op soan 

sil dêr nei't rjocht fan God regearje. 

 

Bemoediging en groet                                        



VG: Onze hulp in de Naam van de Ene 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

VG: (die) de hongerigen brood geeft, 

A: DE VERDRUKTEN RECHT VERSCHAFT 

 

VG: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON   AMEN 

 

Liet 122: 3 

3 Freegje om de frede foar dy stêd,  

bid dy't dêr wenje wolfeart ta,  

lit dy't dy leavje frede ha 

en rêst, omdat de Hear dy rêdt.  

Jeruzalem, o gouden dei, 

as ik dyn poarten yngean mei,  

mei al Gods folk ûnder syn hoede!  

Om broer en freon dy't ik dêr fûn,  

om 't hillich hûs fan Gods ferbûn  

sykje ik aloan foar dy it goede. 

 

Uitleg bij de schikking 

 

Kyriegebed 

 

Liet 547:2 

2 Lit ús hjir op ierde  

bidde_om Jezus’ wil 

dat de leave frede  

ús bewarje sil. 

Kyrie eleison,   

wês mei ús begien, 

dat wy ’t libben krije  

út ’e dea opstien. 

 

Gebed van deze zondag 

 

Lezing: Lucas 15: 11-32 (Tjitske) 

 

Luisteren naar ‘Prodigal Son’ van de Rolling Stones  



Vertaling: 

Nou, een arme jongen nam het brood van zijn vader en ging op weg 

Ging op weg Nam alles wat hij had en ging op weg 

Ging die wereld in, waar alleen God weet van heeft 

En dat zal de manier zijn om te leven 

 

Nou, arme jongen heeft alles uitgegeven wat hij had, hongersnood kwam in het land 

Hongersnood kwam in het land 

Heeft alles uitgegeven wat hij had en hongersnood kwam in het land 

Zei: "Ik geloof dat ik me ga verhuren bij een man" 

En dat zal de manier zijn om te (over)leven 

 

Nou, de man zei: "Ik zal je een baan geven om mijn varkens te voeren." 

Om mijn varkens te voeren Ik geef je een baan om mijn varkens te voeren" 

Jongen stond daar en liet zijn hoofd hangen en huilde 

Want dat is geen manier van leven 

 

Zei: "Ik geloof dat ik op pad ga, geloof dat ik terug naar huis zal gaan" 

Geloof dat ik terug naar huis ga 

Geloof dat ik op pad ga, geloof dat ik terug naar huis zal gaan 

Of op weg zo ver als ik kan gaan" En dat zal de manier zijn om te leven 

 

Nou, vader zei: "Zie mijn zoon bij mij thuiskomen" 

Bij mij thuis komen" Vader rende en viel op zijn knieën 

Zei: "Zing en prijs, Heer, heb genade met mij" Genade 

 

Oh arme jongen stond daar, liet zijn hoofd hangen en huilde 

Liet zijn hoofd hangen en huilde 

Arme jongen stond daar, liet zijn hoofd hangen en huilde 

Hij zei: "Vader, wilt u naar mij kijken als een kind?" Ja 

 

Nou, vader zei: "Oudste zoon, slacht het gemeste kalf, 

Roep de familie bij elkaar 

Dood dat kalf en roep de familie bij elkaar 

Mijn zoon was verloren, maar nu is hij gevonden 

Want zo is onze manier van leven" 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lied: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 



Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied op melodie lied 825 (ZW 143) 

Verloren zoon, mijn dochter ver 

op zelf gekozen wegen, 

zo doelgericht jij van mij weg 

en zelf zoekend naar zegen. 

Ik weet wel waar je voeten gaan, 

ik voel je hart bij mij vandaan. 

Kom ik jou ooit nog tegen? 

 

Je wegen zijn mij wel vertrouwd, 

je reizen en je wachten, 

je dagen gaan mij niet voorbij, 

je rusteloze nachten. 

Mijn liefde gaat steeds met je mee 

al woonde je voorbij de zee, 

jij bent in mijn gedachten. 

 

Ik proef je honger, bitter is 

je zucht naar verre oorden, 

verlangen naar een andere taal, 

Je dorst naar nieuwe woorden. 

Je zocht een leven, vond de dood, 

hervond jezelf in diepste nood. 

Het feest is aangebroken  

Sta op en word herboren. 

 

Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal 

ik speuren, wachten, hopen. 

Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, 

mijn armen zijn al open. 

Komt ooit het einde van je tocht 

omdat je vond waarnaar je zocht: 

 

Kinderen komen terug, aandacht voor het project 

 

Dank-voorbeden 



 
 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Tafelgebed 

V: De harten omhoog naar God! 

G: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 

V: Dank de Eeuwige, onze God! 

G: WIJ WILLEN GOD DANKEN 

 

Onze Vader  

 

Nodiging en delen van brood en wijn en ondertussen orgelspel 

 

Dankgebed 

 

Lied op melodie lied 90A (ZW 166) 

Wij loven U, geloven U 

U deelt met ons het brood 

en ook de wijn biedt U ons aan. 

u hebt ons zelf genood. 

 

Al speelt de onrust in ons op, 

wij proeven van uw woord. 

Dat woord wordt voor ons allen wijn 

en brood komt uit U voort. 

 

U bent van voor, U bent van na, 

U reikt ons tekens aan. 

Zo kunnen wij met U op weg, 

U bent met ons begaan. 

 

Gezelschap voor een lange tocht, 

een stem vanuit het niet, 

een warm gebaar voor onderweg 

een oog dat naar ons ziet. 

 

Zending en zegen 

Gezongen Amen 

Orgelspel 


