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

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Palm- en Passiezondag 25 maart 2018
muzikale begeleiding: Hindrik van der Meer en Renee van der Veen
voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra
thema: Gezalfd/gezegend worden
In deze dienst treden toe tot de gemeente:
Jan Altenburg, Mary Laki en Froukje de Jong.
Janneke Steensma wordt vriend van de gemeente.
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Longing for light …

NL 1005: 1, 2 en 5

* Zingen

Dit is een dag van zingen

NL 552

* Bijbellezing

Marcus 14: 3-9 door André Horjus (nieuwe belangstellende)

* Zingen

Ut fjoer en izer, soer en sâlt

* Gebed

Oersetting: Eppie Dam

* Korte uitleg
* Orgelspel
* Voorlezen van de motivatie rond vriend zijn: Janneke Steensma
* Luisteren

The Lord is my Shepherd (psalm 23) uit: Requiem van John Rutter

* Inleiding op de belijdenissen met Gij hebt uw woord gegeven...

NL 345: 1

* Belijdenis van Jan Altenburg
* Luisteren

Kyrië út in Requiem fan Morales

* Belijdenis van Mary Laki
* Luisteren

Whenever God shines his Light on me

Whenever God shines his light on me
Opens up my eyes so I can see
When I look up in the darkest night
And I know everything's going to be alright
In deep confusion, in great despair
When I reach out for him he is there

Van Morrison

When I am lonely as I can be
And I know that God shines his light on me
Reach out for him, he'll be there
With him your troubles you can share
If you live, the life you love
You get the blessing from above
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Heals the sick and he heals the lame
Says you can do it too in Jesus' name
He'll lift you up and turn you around
And put your feet back on higher ground

Heals the sick and heals the lame
And he says you can heal them too in Jesus' name
He lifts you up and turns you around
Puts your feet back on higher ground

Reach out for him, he'll be there
With him your troubles you can share
Oh, you can use his higher power
Every day and any hour

When he shines his light
Whenever God shines his light
He is the way - He is the truth - He is the light
Put your feet back on higher ground

* Belijdenis Froukje de Jong
* Luisteren

Jordi Savall & Hesperion XXI – Folias Criollas: Gallarda & Jarabe Loco

* Vragen aan de nieuwe leden van Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden:
Jan Altenburg, Froukje de Jong en Mary Laki, jullie staan hier te midden van mensen,
die samen gemeente willen zijn en Jezus Christus willen navolgen.
In jullie belijdenis geef je te kennen dat jullie je thuis voelen bij de manier,
waarop wij Gods verbond met mensen en de wereld gestalte proberen te geven;
een ieder op unieke wijze en naar eigen mogelijkheden.
Jullie ervaren dat samen geloven mensen moed en kracht geeft;
jullie zien dat geloven mensen héél kan maken en vertrouwen geeft in de toekomst.
In dit geloof wil je je gekend en verbonden weten met je zusters en broeders in deze gemeente; die
geloven in de liefdevolle God, die mensen tot gemeenschap roept om te leven door- en vanuit de
Heilige Geest.
Namens alle zusters en broeders wil ik jullie vragen of jullie je eigen geloof willen invoegen in het
geloof van deze gemeente, om elkaar wederzijds te verrijken.
En ik vraag jullie, beloven jullie trouw en saamhorig te zijn als leden van deze gemeente van Christus
en dat jullie samen met anderen dienstbaar wilt zijn aan de wereld waarin je leeft.
Jan Altenburg, wat is hierop jouw antwoord?
Mary Laki wat is hierop jouw antwoord?
Froukje de Jong wat is hierop jouw antwoord?
Ik vraag u allen of u uw geloof opnieuw wilt bevestigen ten opzichte van God,
van elkaar en van deze broeder en zusters, die vandaag toetreden tot onze gemeente.
En ik vraag u allen om hardop te bevestigen dat u Jan, Mary en Froukje in uw midden wilt opnemen
en met hen de blijdschap van het geloof wilt delen.
Gemeente, wat is daarop jullie antwoord?
Gebed om de Heilige Geest, eindigend met het zingen van lied 415:2
Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
* Persoonlijke toespraken, uitlopend op Bijbeltekst en zegen
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* Zingen (staande)

Nu ik u heb gegeven

NL 345: 2 en 3

* Woord van welkom vanuit de gemeente
* Gebeden – stilte -

Vrede wens ik je toe

Ionabundel Opstaan 31

* Collecte voor Construyendo sueños (bouwen van dromen)
Construyendo Sueños is een project van de mennonietengemeente van Peru. David en Cecy Moreno
Ramírez en Debora Verheij hebben tijdens hun bezoek aan onze gemeente o.a. dit project
gepresenteerd. Het project is vooral gericht op de kinderen, die in nood zijn.
* Binnenkomst van de kinderen met hun Palmpaasstokken, we zingen
Palm-, palmpasen, ei-koer-ei,
over éne zondag dan krijgen wij een ei,
één ei is geen ei, twee ei is een half ei,
drie ei is een paasei.
* Slotlied

An Irish Blessing

Iona
Oersetting: Hindrik van der Meer

* Zegenbede

* * * *** * * *
Mededelingen
Komende diensten:
29 maart 19.30 uur Witte Donderdag – Avondmaal
30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag
1 april

9.00 uur Paasontbijt
10.00 uur Paasdienst

voorganger: ds. Roelof Akse
voorganger: ds. Tjitske Hiemstra
m.m.v. het gemeentekoor
voorganger: ds. Tjitske Hiemstra

Taizé-viering
Vanavond om 19.30 uur is er een Taizégebed in onze vermaning om aan het einde van de dag even
bij te komen, stil te zijn, samen muziek te maken en te bidden, mediteren of mijmeren. Voor mensen
van diverse pluimage, van binnen en van buiten de kerk.
Andere activiteiten komende week
28 mrt.
28 mrt.

19.00 uur
20.00 uur

Evaluatie vastentijd
Menistentafel

Oergong
Kerkenraadskamer

Liederen overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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