Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
5 januari 2020
Voorganger: Oane Dijkstra
Organist: Gerben Bergstra
Thema: Goed gek
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

God heeft het eerste woord

NL 513

* Zingen

Komt, verwondert u hier mensen

NL 478: 1, 4

* Bijbellezing

Jesaja 60: 1-6

* Zingen

Nu daagt het in het oosten

* Bijbellezing

Mattheüs 2: 1-12

* Zingen

Wij trekken in een lange stoet

* Gebed

NL 444: 1, 2, 4, 5

NL 506: 1, 2, 4

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden , afgesloten met God fan fier en hein ús heit

TT 229

* Collecte voor het Anne Zernikefonds en eigen gemeente (rozet)
In 2011 is het Anne Zernike Fonds opgericht, ter nagedachtenis van de eerste vrouwelijke predikante
in Nederland. Het Fonds steunt vrouwen die theologie studeren in landen waar vrouwen nog niet op
de kansel staan en waar dat ook niet echt gebruikelijk is.
* Slotlied
Ga dan op weg
We beginnen met zingen zodra de kinderen terug zijn in de kerk.
* 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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Melodie NL 868

Mededelingen
Laatste mogelijkheid om u op te geven voor de Wereldbroederschapsdagviering in Holwerd op 19
januari. De intekenlijst ligt achter in de kerk. De dag begint om 9.45 uur met inloop en kerkdienst,
gevolgd door een presentatie van Holwerd-aan-Zee, aansluitend een lunch, en eindigt met een
vesper om 14.15 uur. Daarna is het nog mogelijk om een dorpswandeling door Holwerd te maken.
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 (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.
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