Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
24 juli 2022
Voorganger: Tjitske Hiemstra
Muzikale begeleiding: Truus de Vries en Rob Faltin
Thema: Bidden
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
Bidden verandert niet de wereld,
maar bidden verandert de mens.
En de mens verandert de wereld
Albert Einstein
* Zingen

Wij komen hier ter ere van uw naam

NL 274: 1-2

2. Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
* In Memoriam br. Arjen Buwalda
* In Memoriam zr. Trijntje Renske Brunner (Tine of Tineke)
* Gebed
* Zingen

Zo vriendelijk en veilig als het licht
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NL 221: 1, 3

3. 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.

* Bijbellezing

Genesis 18: 20-33

* Zingen

Rechter in het licht verheven

NL 1008
2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.
3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

* Bijbellezing

Lucas 11: 1-13

* Zingen

O Vader trek het lot U aan
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NL 995

2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

* Overdenking
* Muziek
* Open ruimte met afscheid van KR-leden zr. Mari Laki en br. Hilbrand Boltjes en br. Roeland Sprey

* Voorbeden / gebed en Onze Vader (Gerke van Hiele)
met tijdens het gebed
Luister, God, luister God

God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde die van U komt
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen.
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Opstaan! 43

* Collecte voor Doopsgezind Wereldwerk – sponsor een schoolkit!
* Slotlied

Nu wij uiteengaan vragen wij God

NL 423

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

* 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
’Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen ook veranderen.’
Op zondagmiddag 31 juli (15.00 uur) is de afsluitende dialoogsessie van Arcadia BOSK
in de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden. Trees van Montfoort (Groene Theologie)
vat de eerdere bijeenkomsten samen met de vraag: ‘Wat hebben de bomen ons
geleerd over de schepping?’ In korte pitches zullen deelnemers vertellen over hun
eigen leer-ervaringen en vervolgens tops en tips delen over:
‘Hoe verder? Welke stappen kunnen wij als kerken zetten?’
Toegang gratis; vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
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.
 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

Liederen (Opstaan!) overgenomen uit Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld.
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