Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
7 oktober 2018
voorganger: ds. Christine Schlette
organist: Gerben Bergstra
thema: Bergen verzetten

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Zingen

Wij komen hier ter ere van uw naam

NL 274: 1 en 2

Wij zingen samen van uw gloria

NL 274: 3

* Bemoediging en groet
* Zingen

* Inleiding op het thema Bergen verzetten
* Gebed
* Zingen

Als alles duister is

NL 598 3x

* Bijbellezing

Jeremia 7: 23-28

* Zingen

Neem mij aan zoals ik ben

* Bijbellezing

Mattheus 17: 14-20

* Zingen

Verdoofd en schamper van gemis

NL 833 3x

NL 924

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Gebeden
* Collecte voor Sulawesi, giro 555, en eigen gemeente (rozet)
* Zegenbede
* Zingen

Wij trekken maar verder

1

NL 822 3x

Doorlopen, simpelweg en religieus.
Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt, wachten,
of uitrusten bij een vriend, als die er is.
En, als die er niet is,
tóch wachten, - dan maar alleen wachten tot het weer gaat:
straks.
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien - een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart - niet teveel omzien,
en niet teveel ook vooruit.
Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten - wie trok er hun grens? - en je hart voelen
inkloppen
op de eeuwige heuvels - wie heeft ze gegrond? - en van de dingen
de stille kant zien waar ze grenzen aan
de Eeuwige ...
Herman Andriessen

Mededelingen
11 oktober om 19.30 uur, houdt Wieteke van der Molen een lezing over de Bijbel in onze tijd.

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