Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
20 september 2020
Voorganger: Oane Dijkstra
Organist: Gerben Bergstra
Zang: Baukje van Dijk en Willem Wouda
Thema: Vrede voeden
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Bron van liefde, licht en leven

NL 793: 1 - 3

* Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht

NL 221: 1 - 3

* Bijbellezing

Jona 3: 10 – 4:11

* Bijbellezing

Matteus 20: 1-16

* Zingen

Mijn God mijn herder zorgt voor mij

* Gebed

NL 23c: 1, 2, 3, 5

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte waarin we de maaltijd van de Heer symbolisch vieren



Voorbereiding
Tafelgebed



Zingen



Symbolisch delen van brood en wijn

Voor ieder van ons een plaats

NL 388: 1, 3, 4

* Tekst over vrede
Sit nearne oer in noed, mar meitsje yn alles jimme winsken by God bekend,
troch bidden en smeekjen mar noait sûnder Him tank te bringen.
En Gods frede, dêr't wy mei al ús ferstân net by kinne,
sil jimme herten en jimme tinken hoedzje en noedzje in Kristus Jezus.
Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
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* Voorbeden / gebed
* Slotlied

De vrede van de aarde en de hemel

Iona 47

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede groeie in jou
* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

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 kunnen ze niet langer
online staan 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.  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.
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
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