Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
29 mei 2022 – Zevende zondag na Pasen
Voorganger: Christine Schlette
Organist: Simon Bouma
Thema: Niet zonder hulp
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht

NL 221

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

* Inleiding op het thema
* Gebed
* Zingen

Al heeft Hij ons verlaten

NL 663

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
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* Bijbellezing

Psalm 27

* Zingen

O Heer, verberg u niet voor mij

NL 944
2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
3. Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

* Bijbellezing

Johannes 14: 15-21

* Zingen

Zij zit als een vogel

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

NL 701

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert,
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif
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* Overdenking
Georgica
Labor improbus
Ik ben een tuinman, niets dan dat,
met aarde en met mest bespat ;
ik buig mij neer, ik richt mij op,
ik klem de schoffel en de schop.
Ik wied, ik volg mijn diepste wet
als ik de naakte zaailing zet ;
ik richt mij op, ik buig mij neer.
Een tuinman ben ik en niets meer.
Ga ik met donker stram naar huis,
de pijn spaart schouderblad noch kruis.
Ik waak nog als ik rusten mag.
Mijn land, mijn land : het is kort dag.
Delft straks uw spa voor mij de wig,
vergeet waar ik geborgen lig.
Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn.
* Muziek
* Open ruimte
* Voorbeden / gebed
* Collecte voor Stichting Zienn
Het (duurzaam) voorkomen van dakloosheid en huiselijk geweld is de drijfveer. Zienn is er met
opvang als iemand dakloos raakt, of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met begeleiding
wordt alles op alles gezet om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij in de toekomst
moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. Eén van de initiatieven van Zienn in Leeuwarden is het
trainingshuis voor dak- en thuisloze jongeren, die actief willen werken aan hun toekomst.
* Slotlied

Laat de woorden die we hoorden
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NL 422

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
Vanmiddag is er om 15.30 weer een Kliederkerk in onze vermaning.
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

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
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