Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
27 juni 2022
Voorganger: Jelle Waringa
Organist: Simon Bouma
Thema: Dat woord is niet in steen geschreven
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Laten wij zingend deze dag beginnen

2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

NL 212: 1, 2, 4

3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

* Gebed
* Zingen

Sta op! Een morgen ongedacht
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NL 630: 1-3

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
* Bijbellezing

Genesis 3: 8-14

* Zingen

Een taal van liefde

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

ZZZ 581
2. Dat woord wil mensen niet bedwingen,
maar lucht en adem, eten zijn
en leven, liefde doen ontspringen,
in fluisteringen en in zingen
geweten zijn.
3. Dat woord geeft niet de wind van voren,
veroordeelt niet en wil geen wraak,
is dagelijks opnieuw geboren
en in een mensenhart te horen,
tot licht gemaakt.
4. Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn,
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezweken,
zo zal het zijn.

* Bijbellezing

Johannes 4: 1-20 + 28

* Zingen

Het woord dat u ten leven riep

NL 316: 1, 3, 4

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
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* Overdenking
* Orgelspel & Open ruimte
* Zingen

De Geest des Heren heeft

NL 686: 1-3
2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

* Gezongen gebed
Nu laat ons God de Here
gevolgd door Stilte, Onze Vader

NL 863: 1, 2, 4, 5 ,6

4. Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.
5. Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.
6. Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

2. Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
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* Collecte: voor ADS- Collecte ten bate van het werk van Inloophuis Almere
Het Inloophuis is een initiatief van de Doopsgezinde Zending. Doel is: vanuit kerkelijke
betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering
van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.
* Slotlied

Danklied

ZZZ 85: 1, 2, 4, 5
2. Dank voor de aarde die mij draagt,
het water om te drinken,
het vuur dat licht en warmte geeft.
Dank voor het leven, hart en ziel,
de hoop die houdt mij gaande,
belofte dat het goed zal zijn.
4. Dank voor het woord dat klinkt en roept,
dat opkomt voor de vrede,
als waarheid door de wereld gaat.
Dank voor het lied dat vreugde schept,
dat verder draagt dan woorden,
dat mensen één maakt met elkaar.
5. Dank voor de nacht die stilte geeft,
de slaap en tijd voor dromen
totdat de nieuwe dag begint.
Dank voor de toekomst die mij wacht,
de lengte van mijn dagen
totdat mijn tijd voorbij zal zijn.

* Zegenbede
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen
* * * *** * * *
Mededelingen
De dienst van 9 juli wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. In verband daarmee willen we u vragen
om al om 9.30 uur aanwezig te zijn, zodat er stopt op tijd begonnen kan worden.
Onze zomertentoonstelling 'Thuis op Aarde' – 2 juli t/m 10 september – wordt op zaterdag 2 juli om
14.00 uur door ds. Roelof Akse geopend. Iedereen is van harte welkom.

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 (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien.
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