Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
10 januari 2021
Organist: Gerben Bergstra, Voorganger: Tjitske Hiemstra
Zang: Anna Jansen, Jan Altenburg, Willem Wouda
thema: De hemel gaat open ...
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Uit uw hemel zonder grenzen

NL 527: 1, 2 en 5
2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

* Gebed
* Zingen

Wij gaan de nacht door, het duister
afgewisseld met lezingen uit Jesaja 55: 1- 3a, en vs. 6

NL 895 (Ned/ Frysk)

Wy gean de tsjustere nacht troch, en langje nei libben wetter.
Inkeld de toarst sil ús ljocht jaan, inkeld de toarst sil ús ljocht jaan.
* Bijbellezing

Marcus 1: 1-11

* Zingen

Doe ’t Hy yn ’t wetter nederich delgie
1

NL 526: 2 (Frysk)

* Overdenking
* Orgelspel
* Voorbeden – Onze Vader, bewerking Gerke van Hiele
God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde
die van U komt
Vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen
2

(Vrij naar het Onze Vader)

* Slotlied

Een vogel ze broedt

2. Zij klapwiekt en vliegt,
rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij,
dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot,
heet het wonder welkom,
onbevroede krachten
brengt zij aan het licht.

3. Zij danst in het vuur;
wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij
waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg,
schenkt haar goede gaven,
niet te kooien, klein te krijgen,
onverveerd.

Iona 29

4. Kom, heilige Geest,
stuwkracht, God ten diepste.
liefdes gave, hartenkreet
en laatste zucht.
De sleutel ben jij,
open ons de Schriften:
waai, waai, nieuwe wind,
waai schoon, wek levenslust.

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* Collecte voor het Rode Kruis
Het Rode Kruis behoeft eigenlijk geen introductie … Deze internationale humanitaire organisatie – de
grootste ter wereld – werd op initiatief van de Zwitserse bankier Jean Henri Dunant in 1864 in Genève
opgericht. Directe aanleiding was de Slag bij Solferino tussen de legers van Keizer Napoleon III en het
Oostenrijkse leger. Na de slag bleven er 40.000 doden en gewonden op het slagveld achter: geschokt
door wat hij zag organiseerde Dunant de hulpverlening. Hieruit ontstond het idee om een neutrale
organisatie op te richten voor medische hulp in oorlogstijd. Tegenwoordig biedt het Rode Kruis hulp
in allerlei noodsituaties.

    
Mededelingen

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/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
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