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Zondag 3 juli 2022, 11.00 uur, Oosterkerk 
 

Deze dienst is voorbereid in samenwerking met de 
‘Actiegroep World Servants Zuiderkerk’ (Fenna Engbers, 

Joukje Kloosterman, Fred en Jesper Groenia) 
 

    M.m.v: Laura Gooijer (keyboard) 
Fred Groenia (gitaar) 
Saskia Obbink (zang) 
Jesper Groenia (zang) 

 
Thema: ‘Het goede leven’ 

 
 

Welkom en mededelingen 
 
 
Ontsteken van de kaarsen 
 

Opwekking - De kracht van uw liefde 

Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart, 
verander mij. 
Als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
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Ik voel uw kracht, 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
 
En Heer, leer mij U wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 

Aanvangswoord en groet  

Muziek van het combo:  
 
‘Still haven’t found what I’m looking for’ 
 
Gesprek met de kinderen  
 
Gebed 
 
Lied: ‘Houd mij dichtbij U’ (Opwekking) 
 

Houd mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb. 
U liefde die mij warmte geeft. 
Als U mij in uw armen neemt 
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Leid mij naar u hart. 
Breng mij terug naar u. 
 
U bent mijn doel. 
U bent mijn harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. 
 
Hou mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mijn leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer 
 
U alleen begrijpt. 
Wat ik nodig heb. 
U liefde die mij warmte geeft. 
Als U mij in uw armen neemt. 
 

Lezing: Marcus 10: 17-27 
 
Muziek van het combo: ‘Hello World’ 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Muziek van het combo: ‘True colours’ 
 
Woorden van zending en zegen 
 
Lied: NLB 416 
416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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416:2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
416:4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied: ‘God, schenk ons de kracht’ (NLB 418) 
418:1 
 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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418:2 
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

418:3 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

418:4 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
 
 
Zegen  
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Zondagsbrief               Oosterkerk  Sneek 
Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur  
bij: Durk Dam email:  d.dam@planet.nl 

 
Zondag  3 juli    2022     11.00 uur 
Voorganger   : ds.Fedde Welbedacht                
Ouderling van dienst  : Jan Klasen 

               Lector               : Gerrit Bloem 
               Beamer         : Klaas Faber  

         Beeld                   : Dirk Sijbesma    
               Organist         : Bob van der Linde 
               Koster             : Jennie van Breda 

 
Collecte  

De 1e collecte is voor Amnesty 
International    
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 
 

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

 
 

 
Bloemen 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 
Mevr.Sj. de Jonge – Buma Sternstraat 32. 

 
 

 
 

 
 

 


