Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
3 januari 2021, Epifanie
Organist: Gerben Bergstra; voorganger: ds. Roelof Akse
Zangers: Hanna Bruin, Martine Kamphorst
Thema: Kom tevoorschijn!
* Mededelingen en aansteken van de kaars, Nieuwjaarswensen!
* Bemoediging en groet
* Zingen

Hij zal de redder zijn der armen

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

NL 72: 4 en 6

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

* Gebed
* Zingen

Heer, raak mij aan met uw adem

NL 695: 1 - 4

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

* Bijbellezing

Jesaja 60: 1 t/m 6 en uit Matteüs 2: 9 t/m 11 (NBV)

* Zingen

Hoe helder staat de morgenster
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NL 518: 1 en 3

3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte, diverse foto’s van uitkomende amaryllisbollen worden getoond.
Met, op de achtergrond, muziek van Nick Cave: ‘Into my arms’
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I don't believe in an interventionist God
But I know, darling, that you do
But if I did, I would kneel down and ask Him
Not to intervene when it came to you
Oh, not to touch a hair on your head
Leave you as you are
If he felt he had to direct you
Then direct you into my arms

Ik geloof niet in een God die ingrijpt
Maar ik weet het, lieverd, dat jij dat wel doet
Maar als ik dat deed, zou ik neerknielen en Hem vragen
niet in te grijpen waar het jou betrof
Oh, om geen haar op je hoofd aan te raken
Maar je laten zoals je bent
Als Hij vond dat Hij je moest leiden
dat Hij je dan in mijn armen zou leiden

Chorus:
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms, oh Lord
Into my arms

Refrein:
In mijn armen, o Heer
In mijn armen, o Heer
In mijn armen, o Heer
In mijn armen

And I don't believe in the existence of angels
But looking at you I wonder if that's true
But if I did I would summon them together
And ask them to watch over you
Both to each burn a candle for you
To make bright and clear your path
And to walk, like Christ, in grace and love
And guide you into my arms
Chorus

En ik geloof niet in het bestaan van engelen
Maar als ik naar jou kijk, vraag ik me af of dat waar is
Maar als ik dat deed, zou ik ze samen oproepen
En hun vragen om over je te waken
Zowel om elk een kaars voor je te laten branden
Om je pad helder en duidelijk te maken
En om te wandelen, zoals Christus, in genade en liefde
En jou in mijn armen te leiden
Refrein

But I believe in Love
And I know that you do, too
And I believe in some kind of path
That we can walk down, me and you
So keep your candles burning
Make her journey bright and pure
That she'll keep returning
Always and evermore
Chorus

Maar ik geloof in liefde
En ik weet dat jij dat ook doet
En ik geloof in een soort pad
Waar we langs kunnen lopen, jij en ik
Dus houd je kaarsen brandend
Maak haar reis helder en puur
Zodat ze blijft terugkeren –
immer en altijd
Refrein
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* Voorbeden, na stilte zingen

God fan fier en hein ús Heit

TT 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

Ga maar gerust

LLvO 2 – 15: 1, 2 en 3

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
ik ben de hoop, dat staat diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens in je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend denkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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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 in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

* Collecte voor het Anne Zernike Fonds en voor eigen gemeente
In 2011 is het Anne Zernike Fonds opgericht, ter nagedachtenis van de eerste vrouwelijke predikante
in Nederland. Het Fonds steunt vrouwen die theologie studeren in landen waar vrouwen nog niet op
de kansel staan en waar dat ook niet echt gebruikelijk is. Meer informatie: www.annezernike.nl.
U kunt uw collectegeld over maken op één van de volgende bankrekeningen:
NL 63 INGB 0000 8656 78
Of
NL 30 RABO 0107 5993 84
Wij vragen u daarbij aan te geven “collectes januari” en vermelden voor welk doel u geld overmaakt,
zonder vermelding wordt het geld verdeeld over de collectedoelen van januari.
Hartelijk dank voor uw gift.
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
Liederen (LLvO) overgenomen uit Liefste Lied van Overzee.
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