
 

Liturgie zondag 1 januari 2023 Oosterkerk te Sneek 
 

Kerkdienst  10.00 uur 
Voorganger : ds.Vijko Top 
Organist : Bob van der Linde 
Ouderling van dienst : Bernard Zijda 
Lector : Jan van der Bunt 
Koster : Roelof Dijkstra 
Beamer :  ge Meijer 
Beeld   : Henk de Vries 

___________________ 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Stilte 
 
Zingen lied 489: 1 en 2  

 
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. 

489:2 
Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed 
 
Zingen lied 601: 1 en 2    

 
601:1 
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. 

601:2 
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. 



 

 
Inleiding op de Bijbellezing 
 
Zingen lied bij de opening van de Bijbel  
Lied 601: 3 
 
601:3 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Bijbellezing  Johannes 1: 19 – 34 

19 
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem 
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie 
bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik 
ben niet de messias.’ 21 
Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook 
niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ 
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die 
ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de 
stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de 
profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de 
farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de 
messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ 
antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet 
kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen 
van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de 
overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.29De volgende dag zag 
hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij 
komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist 
niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël 
geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als 
een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33Nog 
wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te 
dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt 
en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En 
dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’ 

 
 



 

Zingen lied 524: 1 – 4   
524:1 
Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
stroomt aller wereld water daarin samen. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 
 
524:2 
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
524:3 
Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 
 
524:4 
Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen  Lied 494    
494:1 
Vanwaar zijt Gij gekomen, 
wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 

494:2 
Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 
494:3  Gij zijt in ons verloren 

wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 



 

Gebed 
 

Zingen lied 528: 1, 3 en 5 
528:1 
Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
528:3 
God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
Zegen    Gezongen Amen 
 
Orgelspel 

_____________ 

 

COLLECTEN 
 
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: 

Bouke Oppewal  Jachthavenstraat 20 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
Winterfeest 
Zaterdag 7 januari 2023 vanaf 17 uur 
In alle ruimten van de Oosterkerk incl. Parkeerplaats. 
  
Opgave: sameneten@pknsneek.nl of 06-22 92 58 86 
Ook ligt er een intekenlijst in de hal van de Oosterkerk. 
Aan het eind van de avond mag je een vrijwillige financiële bijdrage 
leveren 
 
Voor meer info  
www.martinisneek.nl of PS 
 
team SamenEten 
 


