Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 26 januari 2020
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Roelof Akse
thema: Visser
* Mededelingen, aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Ik sla mijn ogen op en zie

NL 121: 1 - 3

Niet aan bergen,
niet aan torenende rotsen
ken ik mijn hulp maar hier:
achter mijn ogen als ik aan u denk.
Waar ik aan u denk raakt
ook mijn voet de grond,
mijn schaduw raakt uw aarde.
Niet in de brandende zon,
niet in de tanende maan:
hier: in waar ik adem,
uit waar ik adem,
want ik adem u.
(Lloyd Haft, *1946, Wisconsin; tekst pag. 350)
* Inspiratie uit de profeet Jesaja; hoor Jes. 8: 23, 9: 1 (NBV)
* Gebed, eindigend met

Al myn hope

Taizé 9 (3x Fries, Ned, Fries)

* Bijbellezing

Matteus 4: 12-22 (NBV)

* Zingen

Jezus, die langs het water liep

NL 531: 1 - 3

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Dank- en voorbeden
na stilte zingen we

God fan fier en hein ús Heit

TT 229

* Collecte voor Stichting IKOS
De Stichting IKOS Leeuwarden ondersteunt het GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op de
openbare scholen, die vallen onder Proloog in de gemeente Leeuwarden. De stichting functioneert
als een werkgroep, die zich richt op het inspireren, adviseren en faciliteren van het GVO op de
openbare scholen. Van oudsher zijn de kerken (ook onze gemeente) betrokken bij de ondersteuning
van dit onderwijs en participeren de kerken in de stichting/werkgroep.
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* Bijna slotlied

O Heer die onze Vader zijt

LvdK 463/NL 836: 1 en 5

Geef dat uw roepstem wordt gehoord

NL 836: 2

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

Mededelingen
De Raad van Kerken Leeuwarden organiseert op maandag 27 Januari 20.00 uur in kerkelijk centrum
De Fontein in Leeuwarden een thema avond, met als titel: Geen mens is illegaal
28 januari – 20.00-21.00 uur Stilteavond in Oergong
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.
Liederen (LvdK) overgenomen uit Liedboek voor de kerken
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