Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Epifanie op zondag 13 januari 2019
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Roelof Akse
thema: Toeschouwer of betrokken deelnemer?
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Take, o take me as I am

NL 833, Eng. Ned en Frysk

* Zingen

Ongestraft mag liefde bloeien

LLvO 43

* Bijbellezing

gedeelte van Psalm 104, uit 150 Psalmen vrij, H. Oosterhuis
‘Oh water dat levend stroomt’

* Zingen

Gij hebt, o Vader van het leven

* Bijbellezing

Lucas 3: 15, 16 en 21, 22 (NBV)

* Gebed

* Zingen

Hij daalt ootmoedig in het water

NL 823: 1 en 5

NL 526: 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Zingen

O God die uit het water

* Dank en voorbeden, na stilte zingen we samen
O God die in het water

NL 356: 1 en 2

NL 356: 6 en 7

* Collecte voor het Rode Kruis
Jarenlang aanhoudende conflicten in Syrië en Jemen. Overstromingen, orkanen, droogte, cholera. In
september 2017 richt orkaan Irma op Sint-Maarten enorme schade aan. In 2018 teisteren
aardbevingen Lombok en wordt de kustlijn van Sulawesi deels verwoest door een tsunami. In Congo
breekt ebola uit. Miljoenen kwetsbare mensen hebben de hulp van het Rode Kruis hard nodig
vanwege een conflict, natuurramp of andere noodsituatie.
* Slotlied

Wij delen in het vuur

NL 687: 2 en 3

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





Vanavond is er om 19.30 uur weer een Taizé-dienst in onze vermaning.
Volgende week, 20 januari, is er geen dienst in Leeuwarden – we zijn dan allemaal welkom in
Wergea voor de Wereldbroederschapsdagviering. De inloop is vanaf 10.00 uur en het
programma loopt door tot ± 14.00 uur.
Op vrijdag 25 januari om 16.00 uur vindt de boekpresentatie plaats van het boekje Verlangen
naar Bezinning en Bezieling van Tjitske Hiemstra, over zeven jaar Oergong.
Op zondagmiddag 27 januari om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) is de toneelvoorstelling
Brieven aan mijn zoon; Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel
eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft.

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (LLvO) overgenomen uit Het liefste lied van overzee. Nieuwe teksten van Sietze de Vries op oude Engelse melodieën.
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