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Orde van dienst voor zondag 11 december 2022 Oosterkerk Sneek 
 

De derde zondag van Advent: Gaudete!  
Dat betekent: Verheug je! 

 
Van buiten naar binnen 
 
Welkom  
 
De derde adventskaars wordt aangestoken 
 
Jesaja deelt zijn dromen 
van dieren, zij aan zij. 
Een lam, een wolf, een koe, een beer… 
De vredevorst is heel dichtbij. 
 
De gemeente gaat staan 
 
Bemoediging en groet 
 
De gemeente gaat zitten 
 
We zingen het projectlied: (Lied 461: 1,2,3) 

 
461:1 
Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

 
461:2 
Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt!

461:3 
Het vuur van onze vreugde, 
de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven 
totdat Hij komt! 

 
De kinderen in het midden 
 
Gebed 
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Kyrie: Komt der oait in dei fan frede (Lied 462)  
 
1. Komt der oait in dei fan frede en fan frijheid, wier en wis, 
foar in folk dat ûngenedich leechlein wurdt en delslein is? 
 
2. Sil der altyd frede bliuwe,wurdt dan alles hjir wer goed,  
sil God pine en leed ferdriuwe, al ús sorgen hjir en hjoed? 
 
3. Sjoch ris, hoe’t de teare tûken har ûntjouwe yn grien geniet 
oant de fredeblossems rûke, swietrook by in simmerliet. 
 
4. Sjoch de stjerren oan é himel as it tsjuster oer ús leit, 
mar har ljocht sil gau ferdwine, laitsjend komt de nije dei. 
 
5. Sa’t de beammen ús bewize dat der krêft ta groeien is 
sil de minskensoan ferrize, libbensbeam dy’t ivich is.  
 
6. Sa’t de stjerren ús fernije dat gjin nacht it tsjuster hâldt, 
sil in berntsje ús befrije dat it ljocht is fan ‘e wrâld. 
 
De heilige Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 11: 1-10 
 
We zingen: Lied 435: 1,2,3 
435:1 
Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
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435:2 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

435:3 
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 

 
Tweede lezing: Lucas 1: 26-38 
 
Schriftlied: De engel Gabriel (Lied 443) 
443:1 
De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. 
Gloria 
 

443:2 
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
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443:3 
Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

443:4 
Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

Verkondiging 
 

We zingen: 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. 

 
Gebeden en gaven 
 
Aandacht voor de collectes 
 
Gebeden, besloten met het gezamenlijk uitgesproken  
Onze Vader 
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De kinderen komen terug in de kerk 
 
Van binnen naar buiten 
 
Slotlied: Lied 550 
550:1 
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, 
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden 
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig 
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, 
de Heer heeft het heden gezegd. 

550:2 
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van tevoren voorzegd. 

550:3 
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 
Zegen  
Gezongen Amen 
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Zondagsbrief     Oosterkerk  Sneek                 

Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur  
Bij: Durk Dam    d.dam@planet.nl 
 
Zondag  11 december    2022              
Kerkdienst  10.00 uur      
Voorganger      :  ds.Marije Mazereeuw 
Organist        :  Bob van der Linde 
Ouderling van dienst   :  Harmien van der Wal 
Lector       :  Anne Visser 
Koster                              :  Jennie van Breda 
Beamer                              :  Keimpe Kloosterman 
Beeld                                :  Henk de Vries 

 
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: 
Inge van Schuijlenburg  Gerben Nannestraat 36 

 
Uit de gemeente 

In de afgelopen periode zijn overleden: 
Cornelis Michiel van der Sluis, Maria Louisestraat 7/121 

op de leeftijd van 74 jaar 
Rink Groenveld, Steenklip 48 

op de leeftijd van 81 jaar 
Eelkje Nauta- Dijkstra, Harste 11 

op de leeftijd van 98 jaar 
Lezina Jaasma- Landstra, Karekietlaan 7 

op de leeftijd van 84 jaar 
Hendrik Berend Ottens, Oosterom 56 

op de leeftijd van 60 jaar 
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We sturen namens de PKN Sneek een kerstkaart 
naar alle gemeenteleden. 

 

Deze kaarten zijn afgelopen week al door veel medewerkers opgehaald, 
maar er zijn nog een aantal over, die nog moeten worden rondgebracht. 

Wilt u ook een aantal kaarten rondbrengen? 

Harmien vd Wal (ouderling van dienst vanmorgen) heeft een stapeltje 
kaarten voor u. U kunt haar vinden in de hal of in de Schutse. 

Hartelijk dank voor uw hulp. 

 
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! 
 

De bekende organist/pianist Gerk Venema 
verzorgt  

de muzikale “omlijsting” en de samenzang. 
 

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” 
 
 


