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ZWO-dienst in samenwerking met de stichting Tryntsje Beimers 
 

Zondag 18 december 2022 
Oosterkerk Sneek 

___________ 
 

‘Wat nou als het lukt?’ 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Een kind steekt de vierde adventskaars aan 
 
Zingen Lied 461: 1, 2, 3, 4  

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! 
 
461:4 
Wij wachten op de koning; 
zijn ster is al gezien. 
Vol vrede is de morgen 
wanneer Hij komt! 

 
 
Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
DIE HEMEL EN AARDE DRAAGT MET ZIJN LIEFDE 
Goedheid en genade krijgen wij van God, bron van alle leven 
EN VAN JEZUS CHRISTUS, MENS NAAR GODS BEELD. 
AMEN 
 
Gesprek met de kinderen  
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Zingen Lied 224  
Eén keer eenstemmig, een keer in canon 
 
Elke dag vertelt over God de Heer, 
alle nachten fluisteren tot zijn eer, 
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed, 
heel de aarde juicht over al wat Hij doet, 
alles is zo mooi, dat ik zingen moet. 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen Lied 439: 1, 2  
439:1 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

439:2 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u

Pytsje Kampen leest een gedicht voor 
 

Schriftlezing Jesaja 55: 1-5 en 12-13 
 

Orgelspel 
 

Overdenking 
 

Zingen Lied 872 Masithi Amen 
Masithi 
Amen, siyakudumisa. 
Masithi 
Amen, siyakudumisa, 
Masithi 
Amen, Bawo, 
Amen, Bawo, 
Amen, siyakudumisa 



3 

 

 
Onze Vader in het Swahili 

Baba yetu, Yetu uliye  
Mbinguni yetu, Yetu amina!  
Baba yetu Yetu uliye  
M jina lako e litukuzwe.  
Utupe leo chakula chetu  
Tunachohitaji utusamehe  
Makosa yetu, hé!  
Kama nasi tunavyowasamehe  
Waliotukosea usitutie  
Katika majaribu, lakini  
Utuokoe, na yule, muovu e milele! 

Ufalme wako ufike utakalo  
Lifanyike duniani kama mbinguni. (Amina) 

Ida Beimers vertelt over het collectedoel 
 
Presentatie van het project 
 
De kinderen komen terug 
 
Zingen Lied 489: 1, 3  
 

489:1 
Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 

489:3 
Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

Zegen  
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  Zondagsbrief     Oosterkerk  Sneek 

Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur  
Bij: Durk Dam    d.dam@planet.nl 
 
Zondag  18 december    2022              
Kerkdienst  10.00 uur      
Voorganger      :  ds.Aukje Westra 
Organist        :  Bob van der Linde 
Ouderling van dienst   :  Grietje Bijker 
Lector       :  Gerrit Bloem 
Koster                              :  Roelof Dijkstra 
Beamer                              :  Keimpe Kloosterman 
Beeld                                :  Henk de Vries 

 
De 1e collecte is voor stichting  Tryntsje Beimers   
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: 

Ria Stoepker de Wieken 58 
 

Uit de gemeente 
In de afgelopen periode is overleden: 

Fokje Jannie Dunnewind- Wiersma, Kloosterdwarsstraat 4,  
op de leeftijd van 86 jaar 

 
Collecte Geven en ontvangen 

Uw gift gaat naar het ziekenhuis in Kilangala. De opbrengst wordt 
besteed aan medicijnen, verbandmateriaal, ambulances en het 
onderhoud daarvan. Het komt de inwoners van deze straatarme regio 
ten goede. En u ontvangt een kaars. Het licht ervan verwijst naar het 
blad Nuru dat uitgegeven wordt door de Stichting Trijntsje Beimers. Nuru 
betekent licht. Met dank aan Ida en Willem Beimers, Henk  Grondsma, 
Yde Haarsma, Joek Horjus, Pytsje Kampen en Brúnsje van der Wal. 


