
 

  

Liturgie voor de kerkdienst op zondag  
 30 januari 2022 in de Oosterkerk te Sneek 

 

waarin 
ds. Marije Mazereeuw, 

ds. Aukje Westra 
en ds. VijkoTop 

 

zullen worden verbonden aan de Protestantse Gemeentes 
van Sneek, Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 

 

Thema: 

‘Vuur dat samensmeedt’ 
 
Voorganger : Ds.Fedde Welbedacht 
Organist  : Bob vna der Linde  
Ouderling van dienst : Elly Eelkema 
Lector : Jan van der Bunt 
Koster : Roelof Dijkstra 
Beamer : Henk Kouwenhoven 
Digitale techniek : Klaas Faber 



 

Orgelspel 
 
Woord van welkom  
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Lied 216 
1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

DE VOORBEREIDING 
 

Aanvangswoord en groet  
 
Gebed, afgesloten met Lied 833 (enkele malen herhaald)  
1 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 

 
2 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 



 

Moment met en voor de kinderen 
 

 ~ De kinderen gaan naar de kinderdienst ~ 
 

DE VERBINTENIS 
 

Gebed om de Heilige Geest  
 

Muziek in beeld: ‘Church on fire’ (Gospelkoor Signalen) 
 

De onderwijzing en de opdracht  
(bij bijbel, doopvont en avondmaalstafel) 
 
Een goed gesprek met: 
ds. Marije Mazereeuw, ds. Aukje Westra en ds. Vijko Top 
 

Antwoord 
 

Belofte van de gemeente 
 

Voorganger: Nu ds. Marije Mazereeuw, ds. Aukje Westra 
en ds. Vijko Top aan deze gemeente zijn verbonden, 
belooft u hen in uw midden te ontvangen, 
met uw meeleven om hen heen te staan, 
hen te dragen in uw gebeden 
en met hen samen te werken in de dienst van onze Heer? 
Gemeente, wat is daarop uw antwoord? 
 
Gemeente: Ja, van harte. 
 

Zegen  
 
Lied 970 vers 1, 3 en 5 
 
1 
Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

 
 
3 
Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 



 

5 
Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus

Muziek in beeld:  
‘Wij zijn zo blij vandaag de dag’ (Cantorij Instemming) 
 

Wij zijn zo blij vandaag de dag 
Drie predikanten staan nu paraat 
Zij zijn van harte welkom in Sneek 
Ja elke zondag weer Preek in Sneek 
 
De Cantorij biedt zich nu aan 
Wij zingen graag als koor in de dienst 
Mooie gezangen of een nieuw lied 
Instemming is de naam van ons koor. 

 
HET WOORD 
 
Bijbellezing: Exodus 33: 12-17  

Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk 
verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten weten wie U 
met mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: “jou heb Ik 
uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.”Als dat werkelijk zo is, laat 
mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en 
weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat 
deze mensen uw volk zijn.’De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan 
zelf meegaan om je gerust te stellen?’Mozes zei: ‘Als U niet 
zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou 
moeten blijken dat U mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, 
tenzij U met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een 
bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat Ik zal doen wat 
je vraagt, want Ik ben je goedgezind en Ik heb je uitgekozen.’ 



 

Lied 601 vers 1 en 2 
1 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Overdenking 
 

Muzikaal meditatief moment 
 
 ~ De kinderen komen terug uit de kinderdienst ~ 
 

DE GEBEDEN 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
 
Slotlied: ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’  
(Melodie: Anders Ruuth / Tekst: Alex van Ligten) 
(de laatste twee regels worden telkens samen herhaald) 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 



 

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
En geef geloof en vertrouwen: 
Een vlam die niet dooft, In vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

 
Zegen 

____________________________________ 
 

De 1e collecte is voor de Diaconie   
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 
 
 
 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk                Diaconie 
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16 

Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:  

Mevr. J. de Boer- van der Molen 
 

Uit de gemeente 
In de afgelopen periode zijn overleden: 

 
Gerbrigje Foekje Blom-Holtrop op de leeftijd van 96 jaar 

Sietsche (Sietske) Engelsma-Groustra, op de leeftijd van 90 jaar 
Willemke Wuring-Wedzinga, op de leeftijd van 88 jaar 


