Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
25 april 2021
Organist: Gerben Bergstra;
voorganger: Ds Christine Schlette
Zangers: Roeland Sprey en Martine Kamphorst
Thema: De weg kiest jou, kies jij ook hem?

* Mededelingen en Aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Wij komen hier ter ere van jouw naam

* Inleiding op het thema

De weg kiest jou, zie de film “The Way”

* Zingen

Wij zingen samen van uw Gloria

NL 274: 1 en 2

NL 274: 3

* Bijbellezing
Genesis 12: 1-9
gedicht van Dag Hammarskjold: Vele wegen kent het leven …
‘Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is
er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou,
die éne slechts.
En of je wilt of niet,
die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg,
want die koos jou.
De keuze is de wijze
hoe die weg te gaan.
Met onwil,
om de kuilen en de stenen.
Met verzet omdat de zon
een weg die door de ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde
van die weg milder te zijn en
wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou,
kies jij ook hem?”

* Zingen

Ga dan op weg

op melodie van NL 868
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* Overdenking
* Orgelspel
* Voorbeden / gebed
* Collecte voor ADS ten bate van de Stichting Menno Simons SDMF
De SDMF beheert in Friesland drie monumenten. Het schuilkerkje in Pingjum, het Menno
Simonsgedenkteken in Witmarsum en het bijbehorend Contourenkerkje. De monumenten markeren
de geboortegrond en het werkgebied van Menno Simons, te weten Friesland. Jaarlijks komen er vele
bezoekers uit binnen- en buitenland.
* Slotlied

Wonen overal nergens thuis

NL 419

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
We doven de kaars en nemen in onze gedachten het licht mee in de wereld.

* * * *** * * *
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.
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
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