Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
22 mei 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Organist: Simon Bouma
Thema: Ik laat jullie vrede na
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Gij die alle sterren houdt in uw hand

NL 919

* In Memoriam: onze belangstellende zr. Hinke Schilstra
* Gebed
* Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht

NL 221: 1 en 2

* Tekst toegeschreven aan Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
* Zingen

Wil je opstaan en Mij volgen

* Bijbellezing

Joh. 14: 23-29

Iona 40: 1 en 5

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet (vers 27)
* Zingen

Frieden, frieden hinterlasse ich euch

1

NL 417

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte met aandacht voor doopjubilea 2020 en 2021
* Zingen

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan

* Gebeden - stil gebed- gevolgd door gezongen Us Heit
God fan fier en hein ús Heit

LLvO II - 15

TT 229

* Collecte voor ons adoptiekind
Onze gemeente heeft een adoptiekind in Paraguay: Santiago Arrúa. Via onze bijdrage worden
Santiago en zijn dorpsgemeenschap financieel ondersteund.
* Slotlied

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar ...

* Zegenbede

Vrede wens ik je toe

SoW 185

Opstaan! nr. 31

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

Mededelingen
Na de dienst is er een verkooptafel t.b.v. Oekraïne.
Vanmiddag om 12.30 uur in de dorpstuin van Snakkerburen: Arcadia Bosk
Lezing Geloven in Leeuwarden: ‘Voedsel: samen eten, samen delen’ door Theo van der Molen en
Korrie Hoekstra (minor 'Feeding our world' van Van Hall-Larenstein) en Trees van Montfoort
Vanavond 19.30 uur: Taizé-viering
29 mei van 15.30-18.00 uur viert de Kliederkerk Pinksteren – iedereen is van harte welkom. Graag
opgeven via  kliederkerk@dgleeuwarden.org
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze
QR-code:
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
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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 (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
Liederen (LLvO) overgenomen uit Liefste lied van overzee (deel II)
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek.
Liederen (SoW) overgenomen uit Sjongend op wei
Liederen (Opstaan!) overgenomen uit Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow
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