Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 25 juli 2021
Pianist: Arjen Nauta; voorganger: ds. Roelof Akse
Zanger(s): Nel, Harmen Ament en Roelof
Thema: Schuilen en bevrijden, in de voetsporen van smokkelbȇrn
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
Enkele foto- en filmbeelden van de driedaagse pelgrimage
* Zingen (als gebed)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

NL 275: 1 – 5

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
* Gebed, m.b.v. tekst lied 323: Hoor. Maar ik kan niet horen
1. Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

2. Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

NL 323
3. Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

* Bijbellezing

Deuteronomium 6: 4 – 9 (NBV) ‘Hoor, Israël!’

* Muziek

Een wiegelied
1

* Bijbellezing

naar Psalm 137 (Lloyd Haft)

* Zingen

Toen wij zaten langs het water

NL 137A: 1 – 4

2. De bewakers zeiden spottend:
‘Zing nog eens een lied van thuis!’
Maar wij staarden in de leegte,
hopeloos ver weg van huis.
3. In de ballingschap te zingen,
is dat niet te veel gevraagd?
Onze stem breekt van ellende
want ons lot is godgeklaagd.
4. Wanneer zal God ons bevrijden?
Kom, verbreek de tirannie!
Dan veranderen de tranen
in een juichend Sionslied!

* 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 de gele postit gebruikt worden dat op de liturgie geplakt is.)
* Voorbeden / gebed, na stilte zingen “God fan fier en hein ús heit”

Tuskentiden 229: 1 - 5

1. God fan fier en hein ús Heit.
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

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.

2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

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.
* Slotlied

Ongestraft mag liefde bloeien
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LLvO 43: 1, 3 en 4

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

* Regenboog 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 ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
* Collecte bij de uitgang voor ADS, Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezind Wereldwerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Zij wil dat bereiken door een
duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is. Dit doet de
Stichting door het opzetten van en meewerken aan ontwikkelings- en vredesprojecten wereldwijd.
Dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
* * * *** * * *
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Mededelingen

U wordt gevraagd om alle geldende Covid-19-maatregelen na te leven.
Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig, maar er wordt wel een lijst van bezoekers aangelegd
voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in deze dienst aanwezig was, besmet is met COVID19. 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.
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder de knop
‘Online viering’, 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

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 (LLvO) overgenomen uit Het liefste lied van overzee. Nieuwe teksten van Sietze de Vries op oude Engelse melodieën.
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden
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