Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 6 maart 2022
Eerste zondag van de 40 dagentijd
Organist/pianist: Simon Bouma; Voorganger: ds. Roelof Akse
Thema: Waar je schat is, zal ook je hart zijn
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Wij komen als geroepen

NL 612: 1 en 2

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

* Stilte en gebed, mbv NL 535B: Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij
En ook:

Roept zij Mij, Ik antwoord, in haar nood ben Ik nabij

* Bijbellezing

Amos 5: 6 t/m 10 (NBV) ‘Zoek de Heer en leef’

* Zingen

Schuldig staan wij voor U, Heer

NL 859: 1 t/m 4
2. Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!
3. Zwijgend in de eigen schuld
duchten wij het duister.
Gij onthult ons uw geduld
als uw liefde luistert.
Wil de klacht / dat de nacht
dood loopt in ons vragen,
verre van ons dragen.
4. Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

* Bijbellezing

Matteus 6: 1 t/m 6 en 16 t/m 21 (NBV)

* Zingen

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft

NL 537: 1 t/m 3

2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
3. En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

* Overdenking / Orgelspel / Open ruimte
* Dankgebed / voorbeden, na stilte zingen ‘God fan fier en hein ús Heit’, Tuskentiden 229: 1 - 5

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

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.

* Collecte: Inlia en eigen gemeente
Inlia, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een
organisatie, die zich inzet voor het bieden van hulp aan vluchtelingen en asielzoekers in nood. Zo
nodig wordt voor opvang in noodsituaties gezorgd.
* Slotlied

Wij komen als geroepen

NL 612: 1 en 3

3. Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

* Regenboog zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
Wij doven de kaars en nemen in ons hart het licht mee naar huis.
Na afloop van de dienst is er een welkom en een nadere kennismaking mogelijk met Simon Bouma.
* * * *** * * *
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.

