Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
23 augustus 2020
Voorganger: Christine Schlette
Organist: Gerben Bergstra
Zangers: Anna Jansen & Bernard Posthumus
thema: Leeg worden van jezelf
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Wij komen hier ter ere van uw Naam

NL 274: 1 en 2

* Inleiding op het thema Leeg worden van jezelf
* Gebed
* Zingen

Een rijke schat aan wijsheid

* Bijbellezing

Mattheus 16: 21-27

* Zingen

Here Jezus, om uw woord

* lezing uit:

* Zingen

NL 313: 1, 3 en 4

NL 314: 1, 2 en 3

Als een die dient van Miskotte
En toen, zo plotseling als de bliksem in een zwoele nacht
voor de slapeloze verborgen velden open en bloot legt …
Dat wij onszelf gewonnen geven

NL 816

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
(zolang we 1,5 m afstand moeten houden kunnen er geen mensen naar de microfoon lopen.
Wil men toch reageren op de dienst of iets anders kenbaar maken dan kan hiervoor het gele
stikkervel gebruikt worden dat op de liturgie geplakt is.)
* Voorbeden / gebed
* Slotlied

Groot is de wereld

NL 420 3x

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* Doven kaars
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* Collecte bij de uitgang voor Edukans
Edukans werkt aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer
leraren in ontwikkelingslanden.

* * * *** * * *
Mededelingen
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje
‘Preken en luisterdiensten’, tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de
regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights.
 www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Aanmelden voor de diensten kan tot zaterdag 12.00 uur via de kosterij. Telefonisch 058-2124073 –
u kunt de voicemail inspreken – of  koster@dgleeuwarden.org. Graag uw naam / namen en
telefoonnummer vermelden en met hoeveel personen u komt.
De lijst met aanwezigen wordt samengesteld voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in
deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In dat geval wordt deze lijst ter beschikking
gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. De lijst wordt op een afgesloten
plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Twee maanden na de dienst wordt deze lijst
vernietigd.

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.
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