
Zondag 11 december 2022 

Derde zondag van Advent 

 

Voorganger: ds. Sytze Ypma  

Organist: Jochem Schuurman 

Dwarsfluit: Gonny Roelofsen 

Hobo: Nynke Jaarsma 

Ouderling van dienst: Akke Douma  

Diaken: Bettie Vlieger en Willem Koopmans 

Lector: Djoke de Boer  

Kind van dienst: Elisabeth Miedema 

Kindernevendienst: Keimpe Pols en Nynke-Aly Miedema 

Koster: Appie Reitsma 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Matty Tasma, Jellie Banga, Tineke Reitsma 

Uitgangscollecte: kerk en diaconie 

 

(Om 9.59 uur stilte vanwege het begin van de uitzending) 

 

Muziek voor de dienst: G.F. Händel – Allegro uit Triosonate in e HWV 395 

 

Welkom (door de ouderling van dienst) 

 

Intochtslied 281: 1 t/m 4, Wij zoeken hier uw aangezicht (staande) 

 

 
 

2. Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison!  

 

3. Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 



4. Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

Bemoediging 

V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

A.  Hij is een bron van vreugde Hij maakt ons blij 

Hij is ons licht en ons leven 

 

Drempelgebed 

V.  Op de dag van het licht, in het huis van het licht 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Te midden van woelige golven in het bestaan, 

de zaken en zorgen die ons overspoelen 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 

A.  Vandaag en alle dagen. Amen 

 

Inleiding en aansteken kaars van verbondenheid  

 

Aansteken derde adventskaars 

 

Lied 598, Als alles duister is / Kom as it tsjuster is (Ned./Fries) 

 

 
 

Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altyd 

bliuwt. 



Kom as it tsjuster is mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat altyd 

bliuwt.  

 

Gebed om ontferming 

 

Adventsproject Levenslicht 

 

Projectlied, Ik zing van licht dat God ons geeft 

 

 
 

3. Een vrouw die mensen schuilen laat 

Waardoor Gods toekomst verder gaat. 

Haar moed loopt als een rode draad 

Door het verhaal van goed en kwaad. 

 

(Tijdens het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing uit het Oude Testament: Jozua 2: 1-7 en 15-24 

 

Lied 442, Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange 

 



 
 

2. O Heilân, wachtsje no net langer, 

jo komst is al wat ik begear. 

Deemoedich wol ik Jo ûntfange, 

ik stean fan herten foar Jo klear. 

Wol yn jo leafde my bewarje, 

De wrâld is fol geweld en kwea. 

Wêr soe ik sûnder Jo bedarje? 

Hâld yntocht yn myn hert, o Hear! 

 

Lezing uit het Evangelie volgens Matteüs 11: 2-11  

 

Lied 435: 1 en 2, Heft op uw hoofden, poorten wijd 

 



 
 

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, 

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat!  

 

Verkondiging 

 

Muziek: C.H. Graun – Largo uit Triosonate in D Op. 1 Nr. 2 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

Aankondiging inzameling van gaven (deurcollecte na de dienst) 

 

Eerste collecte: Kerk.  

Tweede collecte: Diaconie. De opbrengst van de tweede collecte gaat naar Kerk in 

Actie. Het doel van deze week is diaconaat in Nederland. 

 

Slotlied 440: 1, 2 en 4, Ga, stillen in den lande (staande) 



 

 
 

2. Vat moed, bedroefde harten, 

de koning nadert al. 

Vergeet uw angst en smarten, 

daar Hij u helpen zal. 

Er is weer nieuwe hoop: 

Hij noemt u zijn beminden, 

in 't woord laat Hij zich vinden, 

in avondmaal en doop. 

 

4. Wees onbezorgd, gij armen, 

aan kinderen gelijk; 

in koninklijk erbarmen 

maakt God u groot en rijk. 

Hij die het veld bekleedt, 

de vogelen kan spijzen, 

wil ook zijn kind bewijzen 

dat Hij zijn noden weet. 

 

Zegen en (gezongen) Amen 

 

(De gemeente gaat weer zitten voor het orgelspel) 



Orgelspel na de dienst: J.S. Bach – Deel 4 uit Pastorale in F BWV 590 

 

(Deurcollecte bij de uitgang, nadat de uitzending is beëindigd) 

 

 
 

Zieken in ziekenhuizen / revalidatiecentra 

M.C.L., Postbus 888,  

8901 BR Leeuwarden; Afd. U k6 

Dhr. J. Kamerling, Schepsnavel 19 

 

Activiteiten: 

Woensdag 14 december, Martinikerk 19.00 uur, Volkskerstzang 

Vrijdag 16 december, Gesprekskring 20-plussers, Pastorie ds. Ypma 

 

 



Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak, daarom hebben we een extra 

mogelijkheid gecreëerd om toch uw bijdrage te kunnen doen. 

Scan de QR-code met uw camera van uw telefoon of een speciale QR-code reader en 

volg  de verdere instructies op uw telefoon. 

 

 
 

Bedankt voor uw gift! 

 

Mededeling van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 

Voor de onkosten van de kerkdiensten zijn wij als Wurkgroep geheel afhankelijk van 

giften, met uw hulp/gift kunnen we doorgaan met het uitzenden van deze bijzonder 

gewaardeerde diensten via Omrop Fryslân. U kunt uw bijdrage overmaken op het 

bankrekeningnummer van de Raad van kerken Fryslân: IBAN: NL15RABO0373744471 

o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten. 


