Vanwege auteursrechten staat op de website alleen deze ‘kale’ liturgie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 18 maart 2018
Vijfde zondag van de 40-dagentijd
Voorgangers: Tjitske Hiemstra en Roelof Akse – organist: Gerben Bergstra
Thema: Schrob het vuil van me af …
Viering doopjubilea
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet (stilte)
* In Memoriam van zr. Jikke Hoogland-Duiker en zr. Aly Feikje van den Bosch-Kuipers
* Zingen

Licht dat ons aanstoot in de morgen

NL 601: 1 en 2

* Gebed
* Bijbellezing

Jeremia 31: 31-34 (NBV)

* Zingen

Het woord dat u ten leven riep

* Bijbellezing

Psalm 51 in hertaling van Huub Oosterhuis, uit 150 Psalmenvrij

* Zingen

Heer, raak mij aan met uw adem

NL 316: 1 en 4

NL 695: 1-5

* Uitleg en vermaning
Zusters en broeders,
De preek voor deze ochtend, die nog niet klaar was, zal ik nu gaan houden op donderdag 29 maart
(de avond van het avondmaal): ‘schrob het vuil van me af’ (n.a.v. psalm 51) in combinatie met het
verhaal van de voetwassing (Joh.13).
Voor vanmorgen, woorden om ons te laten vermanen: ‘ik zal mijn wet – zo spreekt de Heer- in hun
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven’ (Jer. 31:33). En in zijn hertaling van psalm 51 schrijft
Huub Oosterhuis: ‘Geef mij een nieuw hart!’
Vernieuwing … verandering, verdieping!
Geloof staat niet als een versteende boekrol in het kabinet. Geloof en vertrouwen ontwikkelen zich,
telkens weer! Geest van God is bezig met ons, zij is bezig met mij! Bezig met Hajo! Bezig met Tineke…,
met Henk en Alie … met …
Jullie zijn bezig met die geest, met die God van Psalmen en profeten, met die God van Petrus en van
Petra! Onze geloofsontwikkeling vraagt om voeding, voeding vraagt om je wortels op te diepen en te
onderzoeken. Jouw diepe wortels vragen om oriëntatie: ‘Waar ben je?
Wie ben je?’ In jouw oriënteren bepaal je een richting. Er is beweging! Er is diversiteit!
En dan stromen er woorden als tranen van lachen en huilen. Wat 10, 40 of 50 jaar geleden is gezegd
en beleden, dat krijgt een vervolg. We hebben jullie verhalen: die persoonlijke getuigenissen
vrijdagavond gehoord.
We waren er stil van … verandering, vernieuwing. Om toegevoegd te worden aan de wolk van
gebeden en verhalen die hier in de ruimte van deze vermaning ons gezamenlijk erfgoed vormen.
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Traditie … niet als een gestolde boekrol in die oude Tiglerkast, maar traditie, vernieuwd en helder in
‘t hart geschreven. Laat vandaag uit ’t hart jullie getuigenissen klinken.
Hajo en daarna Tineke: jullie worden uitgenodigd om te spreken!
* Orgelspel
* Zingen

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
NL 388: 1-5
coupletten gezongen door Annemarie en Willem, refrein door de gemeente

* Open ruimte waarin de viering van de doopjubilea
* Zingen

Ik voel de winden Gods vandaag

ODB 289

* Gebeden - stilte - zingen

God fan fier en hein ús Heit

Tuskentiden 229

* Collecte voor Doopsgezind Wereldwerk – tassenproject
De collecte is specifiek bedoeld voor de school- en hygiënekits die door MCC worden uitgedeeld aan o.a.
Syrische vluchtelingen (zie ook Onderweg maart). Door meerdere crisissituaties in de wereld, zoals in Syrië,
Irak en Ukraine, zijn de pakhuizen van MCC nu bijna leeg. Help alstublieft de voorraad weer aan te vullen,
zodat we kunnen blijven helpen waar het nodig is.

* Kinderen komen in de dienst
* Zingen van het Bonnefooi projectlied (melodie NL 558):
Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
kyrie eleison
* Slotlied

Als een zaadje in de grond,
waar een nieuwe plant uitkomt
Zo gaat Jezus door de dood
Kyrie eleison

Ga met God …

NL 416 1 en 4

* Zegenbede
* Zingen
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen

22 maart
23 maart

Lezing Stufkens
Comforters en aansluitend tasjes naaien

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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