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__________________________

Welkom en mededelingen
Lied 103 vers 1 en 5
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Bemoediging en groet
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk
Tussen de stralen in de opgaande zon staan korenaren.
Koren waar brood van gemaakt wordt.
Voor de schikking ligt challah‐brood. Dat is een traditioneel gevlochten brood,
gegeten op de sabbat.
Deel met elkaar
het brood
het leven
in het volle licht.

Gebed
Lied 441 vers 1,5 en 6
1
Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

5
Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

6
Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

Eerste schriftlezing: Sefanja 3 vers 14‐20
Jubel, vrouwe Sion,zing van vreugde, Israël,juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!De HEER
heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, is
in je midden,je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:‘Wees niet bang, Sion!Laat de moed niet zinken!’De
HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn,
verheugd over jou,in zijn liefde zal Hij zwijgen,in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. Alle
treurenden zal Ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In
die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers,de kreupelen zal Ik redden,de verstrooiden
bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht zal Ik met eer en roem overladen.
In die tijd breng Ik jullie terug. Dan zal Ik jullie verzamelen,en je met eer en roem overladen te
midden van alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer–
zegt de HEER.

Muziekstuk in te vullen door organist
Tweede schriftlezing: Lucas 3 vers 7‐18
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen:
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng
vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham
verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten
we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen
heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten
dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet
meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij
doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem
genoegen met je soldij.’ Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes
misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er
komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn
sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan
in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het
kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en
verkondigde hij hun het goede nieuws.

We luisteren naar het lied ‘Advent is kijken naar wat komt’
https://www.youtube.com/watch?v=zI8pcILspLo

Overdenking
Lied 440 vers 1 en 2
Wês optein no, jim frommen,
der klinkt in bliid berjocht!
De yntocht stiet op kommen
fan Him dy’t wûnders docht.
Dy’t wachtsje op de Hear,
lit no foar alle dingen
jim lûd hosanna klinke,
in lofliet ta syn ear.

Hâld moed, jim drôve herten,
Hy is al tichteby,
dy’t jim fan eangst en smerten,
fan al jim lêst befrijt.
Der waakst wer nije hoop:
Hy komt en neamt jim sines,
yn ’t wurd lit Hy him fine,
yn nachtmiel en yn doop.

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het lied ‘God fan fier en hein us heit’ (orgel)
God fan fier en hein ús Heit, dat wy hilligje jo namme
Ûnder ús sa faak untwijd, troch jo eigen bern beskamme.
Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert en wy sykhelje ferromme.
Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.
Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht, Hear, ferlos ús fan é kweade.
God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen

Slotlied: We luisteren naar Stef Bos‐ Geef licht
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A

Zegenbede,
gemeente zingt Amen

____________________

Collecte schalen staan ook bij de uitgangen
De 1e collecte is voor de Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
1e Collecte Diaconie

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16
2e Collecte Kerk
_________________

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. A. Riemersma – de Boer
________________

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:
Wipkje Faber‐Hamstra, op de leeftijd van 84 jaar.
Doeke Brouwer, op de leeftijd van 96 jaar
Alida Hendrika Brouwer‐Verbeek, op de leeftijd van 94 jaar

_________________

Amnesty International Sneek
Dit jaar helaas geen ‘Fysieke’ Schrijfactie , maar er zijn wel
individuele Write for Rights schrijfmappen te verkrijgen. Bij de
uitgang van de kerk en u kunt ze ook ophalen bij de Wereldwinkel in
de Nauwe Noorderhorne.
Doet u ook mee?
__________________

De Bouwcommissie, in de persoon van Jan Hiddo de Boer, roept nog één keer mensen op
om dinsdagmorgen a.s. om 10.00 uur te komen helpen in de Martinikerk!
De hulp is echt nodig want het lijkt erop dat de woensdag erna er rigoureus wordt begonnen
met de verbouw.
Alvast heel hartelijk dank en tot dinsdag 10.00 uur.
_________________

