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16 mei 2021
Voorganger: Oane Dijkstra
Gerben Bergstra
Zangers: Jan Altenburg en Geeske Bies
Thema: Vrijheid door verbondenheid
* Bemoediging en groet
* Zingen

De wind wij zien hem niet

NL 676: 1, 3, 4, 5
3. De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
4. De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
5. Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

* Gebed
* Zingen

In Christus is noch west noch oost

NL 969
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

* Bijbellezing:

Efeziërs 4:1-16
Johannes. 17:20-26

* Zingen

De ware kerk des Heren

NL 968: 1, 2, 4

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
4. In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

* Overdenking
* Orgelspel
* Voorbeden / gebed
* Zingen

God fan fier en hein ús heit

TT 229
2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

5. God fan fier en hein, ús heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

* Collecte voor Stichting Straatpastoraat Leeuwarden
De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden is opgericht door initiatie- ven vanuit Het Aanloophuis van
de kerken in Leeuwarden. De Stichting stelt zich ten doel geestelijke zorg te bieden aan dak- en thuislozen in Leeuwarden. Het straatpastoraat is een veilige plek voor een gesprek over schuld, straf,
boete en vergeving en over aanvaarding van jezelf. De straat pastor werkt samen met instanties, die
betrokken zijn bij (de zorg voor) deze doelgroep.
* Slotlied

Nu wij uiteengaan

NL 423

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

* 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 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
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

