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 Zondag 4 december 2022, Oosterkerk Sneek 
De 2e zondag van Advent 
 
waarin Pieter Groenhof en Joop Hoppe afscheid 
nemen als diakenen 
en Nelleke de Jong en Annemarie Wever in het 
ambt van diaken worden bevestigd 

 
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Kinderen steken twee adventskaarsen aan  
        en lezen een gedichtje 
 
Projectlied, lied 461: 1, 2 
461:1 
Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 
 

461: 
Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt!

Aanvangswoord en groet 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Lied 441: 1, 2, 5   
441:1 
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. 
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441:2 
Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet. 
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet. 
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg, 
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt. 
 

441:5 
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.

Gebed  
 
Bijbellezing: Jesaja 5: 8-15  
 
Lied 451: 1 
51:1 
Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
Bijbellezing: Jesaja 2: 1-5 
 
Lied 451: 2, 3 
 
451:2 
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
451:3 
Richt op uw woning en roep ons tezamen, 
omring ons met uw alvermogend woord, 
wees ons een tempel en roep onze namen, 
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord! 
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Overdenking 
 
Orgelspel 
De lofzang van Maria  
(improvisatie, op verzoek van Wim de Vries genoteerd). 
 
Lied ‘Die licht is, bron van leven is’ (Tekst: M. Steehouder /Melodie: 
Lied 370) 
 

Die licht is, bron van leven is, 
die als een woord gegeven is, 
zie hoe wij zoeken her en der, 
hoe is uw naam, uw stem is ver. 
Wij dragen met ons mee uw woord, 
het raakt ons aan, het drijft ons voort. 
 
Die ons mijn volk ooit hebt genoemd, 
een weg beloofd hebt uit de doem, 
hoe zullen wij, zo zwak en klein 
uw stem in deze wereld zijn? 
Ik zal er zijn, zo is uw naam, 
dat moet genoeg zijn om te gaan. 
 
Wij houden vast aan Hem die kwam, 
die ooit ons leven op zich nam 
die is uw kind, die roept en leidt 
tot vrede en gerechtigheid, 
die weerloos was en brak als brood 
Hij neemt ons mee voorbij de dood. 
 
Wek in onze_harten het visioen 
van vrede brengen, liefde doen, 
dat wij tezamen op gaan staan 
en alle harde macht weerstaan – 
tot alle donker is gezwicht, 
wij zullen leven in uw licht. 
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We zwaaien aftredend diakenen Pieter Groenhof en Joop 
Hoppe uit… 
 
…en bevestigen Nelleke de Jong en Annemarie Wever als 
nieuwe diakenen 
  

Gebed  
 
Gelofte  
 
Zegen  
 
Vraag aan de gemeente:  
 

Gemeente,   
Nu Nelleke de Jong en Annemarie Wever zijn bevestigd 
in het ambt van diaken, belooft u hen te aanvaarden en te 
steunen, hen te omringen met uw meeleven en hen te 
dragen in uw gebeden?  
Wat is daarop uw antwoord?  
 
Gemeente: Ja, dat beloven wij 

 
Lied 913: 1, 4 
 
913:1 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
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913:4 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied 444 
444:1 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
444:2 
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

444:3 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 
444:4 
De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
444:5 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
 
Zegen  
 
Amen 

 
 
 
 
 



6 
 

  Zondagsbrief     Oosterkerk  Sneek 

Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur  
Bij: Durk Dam    d.dam@planet.nl 
 
Zondag  4 december    2022              
Kerkdienst  10.00 uur      
Voorganger      :  ds.Fedde Welbedacht 
Organist        :  Folkert Binnema 
Ouderling van dienst   :  Jennie van Breda 
Lector       :  Jannie Hofstee 
Koster                              :  Roelof Dijkstra 
Beamer                              :  Henk de Vries 
Beeld                                :  Klaas Faber 

 
De 1e collecte is voor de Diaconie    
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. E. Cuperus – de Vries 

Koolwitje 54 
 

Uit de gemeente 
In de afgelopen periode zijn overleden: 

 

Jantje Oppewal- Dijkstra, Jachthavenstraat 20,  
op de leeftijd van 80 jaar 

Jantje de Vries- Walstra, Harste 11,  
op de leeftijd van 91 jaar 

Rudolf Kulhan, Pampuskade 1/201,  
op de leeftijd van 74 jaar 

Tjettje Breeuwsma- Elgersma, Jachthavenstraat 28/106,  
op de leeftijd van 88 jaar 
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WIJK LEMMERWEG ORGANISEERT 
DE JAARLIJKSE KERSTMIDDAG! 
DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 

 VAN 16.00‐19.00 UUR 
IN “DE OPSLACH” KAATSLAND 11 

met kerstverhaal, kerstliederen, lekkers en een broodmaaltijd! 
Behalve wijkleden zijn ook vrienden, kennissen, buren, familieleden  

en mensen uit andere wijken hartelijk welkom. 
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. 

“Komt allen tezamen” 
 
 
 
 
 
 

Amnesty International 

Schrijf een brief. Verander een leven.  

Tijdens wright for rights komen we ieder jaar rond 10 december in actie 

voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun 

werk, mening of om wie ze zijn. 

We sturen honder duizenden  brieven naar koningen, ministers en 

presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht.  

Ieder jaar levert dat succes op. Activisten komen vrij. Discriminatie stopt. 

Daders worden berecht.  

Bij de uitgang liggen thuisschrijfpakketten om mee te nemen en thuis 

brieven te schrijven. Ook kunt u zaterdag 10 december terecht bij de 

bibliotheek van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt de brieven inleveren bij de 

Wereldwinkel. Ze worden dan gebundeld en gezamenlijk verstuurd. 

 

 


