Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
10 juni 2018
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Jelle Waringa
thema: Sta op, vrij mens!
* Welkom en mededelingen - aansteken van de kaars
* Zingen

In de veelheid van geluiden

NL 283: 1-3

Die ons naam voor naam wilt noemen

NL 283: 5

* Bemoediging en groet
* Zingen

* Een moment van stilte en gebed
* Zingen

Yn dit hûs mei hannen boud

* Bijbellezing

Exodus 15: 1-6 en 20-21

* Zingen

Het woord dat u ten leven riep

* Bijbellezing

Matteus 9: 18-26

* Zingen

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Eppie Dam / Hindrik v.d. Meer

NL 316: 1-4

LvdK 487: 1 en 3

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden na iedere 'zo bidden wij' zingen we:

NL 25b

stilte – zingend bidden van God fan fier en hein, ús Heit

Tuskentiden 229

* Collecte voor Pax
Pax (voorheen IKV-Pax Christi), de grootste vredesbeweging in Nederland, zet zich in voor vrede,
verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt Pax aan een
vreedzame en democratische samenleving.
* Slotlied
Sta op! – Een morgen ongedacht
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.
3. Al wat op wie wie nei de dea
mei no wer hope winne.
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NL/FNL 630: 1 en 3

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
Op 16 juni om 14.00 uur is er een Stiltewandeling langs de Potmarge die begint bij onze
vermaning en eindigt bij de dorpskerk van Huizum. Opgave bij Tjitske Hiemstra. Meer
informatie in de Onderweg van juni
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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