Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 29 augustus 2021
Organist: Folkert Binnema; Voorganger: ds. Roelof Akse
Zangers: Nynke Smit-Kloosterman en Hanna Bruin,
Thema: Helder Zien!
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Alles wat adem heeft love de Here

NL 146C: 1, 5 en 6

5. O, gij verdrukten,
die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!.
6. Vreemdeling, die hier
op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!

* Introductie, aandacht voor het kleine
* Zingen (als gebed)

La ténèbre

NL 139D, drie maal

* Gebed, afgesloten met

Heel het duister is vol van luister

NL 139D, drie maal

Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.
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* Zingen

Hoe zijn de stammen opgegaan!

NL 122: 2

* Bijbellezing

Zacharia 8: 3-6 en uit Marcus 8: 22-26 (NBV)

* Zingen

Hij die de blinden weer liet zien

NL 534: 1-4

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
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* Overdenking
* Orgelspel
* Dankgebed / voorbeden,
na stilte zingen:

Niet als een storm, als een vloed

NL 321: 1, 2, 5 en 6
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

* Wegzending
* Slotlied

Woon in mijn dromen, in al wat ik ben

LLvO 54: 1-5 (Ned.)

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon dan in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal.
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

5. Als hier op aarde de strijd is gedaan.
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.
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* 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 het licht mee naar huis.
* Collecte bij de uitgang voor CPT
Christian PeacemakerTeams (Nederland) is een internationale organisatie, die zich inzet voor de
vrede. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op
geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende
plaatsen in de wereld. CPT zetelt in Chicago. In 2009 heeft zich onder auspiciën van Doopsgezind
Wereldwerk de steungroep CPT Nederland ontwikkeld.

* * * *** * * *
Mededelingen
Er is nog plek in het Gemeenteweekend!
Grijp uw kans voor een inspirerend weekend in de Hollandse duinen.
 Vul de bon uit de Onderweg, of van de tafel achter, in en doe ‘m in de bus in de kerk
 Of App/bel/email naar Baukje van Dijk  06 – 577 55 410,  dijk2378@planet.nl
Belangstellendenavond
Voor allen die eventueel belangstellend willen worden of net zijn geworden of meer van doopsgezinden willen
weten. Donderdag 2 september 19.30 uur in de kerkenraadskamer:
Op het programma de komende week:
31 aug. 17.00 uur Eetcafé Ament
1 sept. 18.00 uur Jeugdgroep
2 sept. 19.30 uur Belangstellendenavond
3 sept. 14.00 uur Herdenkingstentoonstelling
3 sept. 20.15 uur Concert Apollo Ensemble
4 sept. 13.30 uur Herdenkingstentoonstelling

Weideflora
Gemeentecentrum
Kerkenraadskamer
Kerk
Kerk
Kerk

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 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.
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.
 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.
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