Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
e

3 zondag van de 40-dagentijd, 20 maart 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Muzikale begeleiding: Truus de Vries en Rob Faltin
Thema: Liefde, geduld en vragen
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Zoekend naar licht, hier in het duister

NL 1005: 1 en 2 (eng)

* Psalmgebed op basis van psalm 103
* Zingen

Gott ist nur Liebe

Taizé nr. 27
God is vol liefde.
Durf voor die liefde alles te geven.
God is vol liefde. Geef je zonder angst!
God is de leafde,
doar it oan út dy leafde te libjen.
God is de leafde, hâld moed, freezje net.
God is forgiveness.
Dare to forgive and God will be with you.
God is forgiveness, love and do not fear.
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* Bijbellezing

1 Kor. 13

* Zingen

Liefde die ons hebt geschapen

NL 791: 2,4,6

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

* Bijbellezing

Lucas 13: 6-9

* Zingen

Met de boom des levens

NL 547: 1, 2, 5
2. Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Refrein
5. Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Refrein

* Overdenking
* Muziek
* Open Ruimte
* Gebed
God fan fier en hein ús Heit
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TT 229

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.

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 de Voedselbank + inzameling voedsel
Door het schenken van geld of voedsel, worden de mensen geholpen die het hard nodig hebben. Voor
de mensen die onze steun nodig hebben, lukt het ons nog steeds om een goed gevuld voedselpakket
af te leveren. Dit houden we graag zo, zonder extra hulp in de vorm van geld of voedsel zou deze taak
onmogelijk zijn. Onze organisatie bestaat uit 100% vrijwilligers en krijgt geen subsidies. Daarom is
elke steun van harte welkom.
* Slotlied

Geef vrede door van hand tot hand

NL 1014

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
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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.

Mededelingen
De lezing van Leo Fijen is helaas afgelast.
Na de dienst worden er lootjes verkocht voor de verloting. Met de opbrengst worden materialen
voor de comforters gekocht.
Op vrijdagavond 25 maart om 19.30 uur, is er in onze vermaning een Mariavesper
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 (Taizé) overgenomen de bundel van de Taizé-Communauté, France
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek
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