Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
12 januari 2020
Organist: Gerben Bergstra - Voorganger: Tjitske Hiemstra
thema: Wees niet bang ...
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

In de veelheid van geluiden

NL 283

* Zingen

Kom Goddelijk Licht … 2x

Zusters van Grandchamp

* Bijbellezing

Jesaja 43: 1-7

* Gebed

Wees niet bang,
want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij! (NBV)

Vrees niet,
want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijn Mijn. (NBG)

* Zingen

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God

* Bijbellezing

Mat. 3: 13-17

* Zingen

Een mens te zijn op aarde

Haw gjin noed,
want Ik haw dy loskocht,
Ik haw dy by de namme neamd,
do bist Mines. (Fryske oersetting)
ZZZ 252

NL 538: 1 en 2

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte, eindigend met het lied Behüte mich Gott

NL 16b

* Voorbeden / gebed en Us Heit sjonge
God fan en hein ús Heit

TT 229

* Collecte voor het Rode Kruis
Met uw donatie onderhoudt het Rode Kruis (mobiele) klinieken en worden hoognodige reparaties
aan huizen uitgevoerd. Ook krijgen terugkerende mensen voedsel, medische en psychische zorg en
soms een startkapitaal voor een winkeltje of landbouwbenodigdheden.
* Slotlied

De vrede van de aarde en de hemel

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
1

Iona 47

Mededelingen
Er liggen nog over te schrijven Amnestybrieven van december 2019.Ha gjin noed, pak je kans,
want deze brieven kunnen tot 1 febr. gestuurd worden! U schrijft voor iemand die in nood zit!
Na afloop kunt u de nieuwe Geloven in Leeuwarden meenemen vol oecumenische activiteiten.
Nu reeds een rectificatie: Leo Fijen kan op zondag 1 maart niet naar DG Leeuwarden komen vanwege
een heupoperatie.
Voor wie die niet naar Holwerd gaan … Kees Posthumus komt op zondag 19 januari in de Oase,
Weideflora 142 van 15.00 - 16.15 uur (zonder pauze) met de voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’,
Aanmelden: Kees de Dreu,  dreudec@gmail.com of  058-2801387
Op zondag 26 januari om 15.00 uur bij Nijkleaster in de kerk van Jorwert is er een lezing van theoloog
en onderzoeker Trees van Montfoort over haar boek Groene theologie met Ko-reactie van biologische
boer Auke Stremler. Entree: € 12,50
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 / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
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