Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Bijbelzondag, 31 oktober 2021
Voorgangers: Oane Dijkstra en Tjitske Hiemstra
Organist: Folkert Binnema
Thema: NBV21 – Op zoek naar betekenis
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Een rijke schat van wijsheid

NL 313: 1, 3, 4

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
4. Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

* Gebed
* Presentatie NBV21 naast eerdere uitgaven
* Zingen

Grote God, Gij hebt het zwijgen
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NL 317: 1 en 2

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

* Bijbellezing + uitleg

Genesis 1: 1-2

NBV
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
* Zingen

God heeft het eerste woord

NL/FNL 513(Fr)

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3. God hat it lêste wurd.
Wat Hy fanâlds foarsein hat,
wurdt as de tiid in ein hat
oeral it lêste wurd.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4. God stiet oan it begjin,
Hy sil oan de_ein der wêze.
Syn wurd is fan ús wêzen
oarsprong en doel en sin.

* Bijbellezing + uitleg
* Zingen

NBV21
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed,
en over het water zweefde Gods geest.
God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.

Psalm 8

Zie de zon, zie de maan

NL 8b
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2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam

* Open Ruimte met onze eigen betekenisvolle Bijbelteksten
* Orgelspel
* Welkom aan onze nieuwe belangstellende Durk Oane Born
* Gebeden, stilte
God fan fier en hein, ús heit
1. God fan fier en hein ús Heit.
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

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.

TT 229
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.

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 het Nederlands Bijbelgenootschap met filmpjes NBV21
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* Slotlied

Laat de woorden …

NL Lied 422: 1-3

2. Laat ons weten, nooit vergeten hoe u tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt
3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.
* 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.
* ** *** **** ***** **** *** ** *
Mededelingen
7 november vriendendienst met als thema Open de deur! In deze dienst gaat
ds. Tjitske Hiemstra voor. Iedereen is van harte uitgenodigd en neem vooral familie,
vrienden (en vreemden) mee.
Over twee weken (14 november) is er weer een inzameling voor de Voedselbank. Neem een beetje
extra mee wanneer u boodschappen gaat doen en zet het alvast klaar.
Ook op 14 november … Kliederkerk! Want Voor alles is een tijd.
De ADS houdt op 26-27 november o.l.v. Drs. Dodo van Uden een studieweekeind op Fredeshiem, in
de serie Weg van de Tora. Het thema is deze keer het profetenboek Jona.
Kosten € 145,00-160,00. Aanmelden en/of informatie:  0521 – 53 51 00;  info@fredeshiem.nl
U wordt gevraagd om alle geldende Covid-19-maatregelen na te leven.
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/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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