Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
27 februari 2022
Voorganger: br. G. Born
Organist/pianist: Simon Bouma
Schriftlezingen: Machteld Zwaga
thema: Levende stenen, levende gemeenschap
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Toekomst vol van hoop

Sela

* Zingen

Gij die alle sterren houdt

NL 919: 1-4

* Bijbellezing

Handelingen 2: 41 - 47

Groot Nieuws Bijbel

* Zingen

Wees mijn verlangen

Opwekking 520

* Bijbellezingen

Matteüs 5: 13 - 16
Lucas 6: 46 – 49

Groot Nieuws Bijbel

* Luisteren en kijken

Bati Hidup, Jingle GKMI
(Younky Soewarno) – Berita GKMI

* Gebed

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte
* Voorbeden en gebed, gevolgd door een gezongen ‘Onze vader’

GotZ 175

* Collecte voor Oekraïne
In de nacht van 23 op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. De situatie vervult ons allen met
grote zorg. De doopsgezinde broeders en zusters aldaar hebben hulp nodig bij de aanschaf van de
meeste elementaire zaken. Wij hebben rechtstreeks contact met de kerken daar en zullen zorgen dat
u bijdrage deze week nog bij de gemeenten terecht komt.
* Slotlied

Longing for light we wait in darkness

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
1

Lied 1005: 1-5

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

Mededelingen
Woensdagavond 9 maart houdt Fulco van Hulst een lezing met als titel: De kruisdood van Jezus:
struikelblok of springplank? In zijn lezing zal hij ons meenemen langs de opmerkelijkste interpretaties
van de kruisdood in de westerse kerkgeschiedenis. Hij zal betogen dat de bewering dat de kruisdood
van Jezus een door God georkestreerd plan was om de mens te verlossen van de schuld van de zonde
is aan te merken als een vorm van ‘fake news’. Maar is Jezus’ dood dan voor niets geweest? Of is er
een andere uitleg denkbaar?
Op zondagmiddag 13 maart organiseert de werkgroep ‘Geloven in Leeuwarden’ een themamiddag
onder de titel ‘Het vergeten wij’, met als sprekers zijn Sjoerd Beugelsdijk en Koen Holzapffel.
Aanleiding is de toenemende polarisatie in Nederland. Dat roept de vraag op wat daarvan de
oorzaken zijn en hoe wij weer met elkaar in gesprek kunnen komen.
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 (Sela) overgenomen van  www.sela.nl
Liederen (O) overgenomen uit de bundel Opwekking
Liederen (GotZ) overgenomen uit Geroepen om te zingen
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