Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
31 juli 2022
Voorganger: Anne Dijkstra
Organist: Jan Idsardi
Liturg: Elles Feenstra
Thema: De wereld van Prediker
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Alles wat ademt heeft

NL 146c: 1, 2, 5, 6
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, –
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!

* Inleiding
* Gebed
* Zingen

O Heer die onze Vader zijt
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LvdK 463: 1, 2, 4, 5

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart
* Bijbellezing

Pred. 1: 2-11
Jesaja 2: 2-3

* Zingen

Alleen te leven om te zwoegen

NL 720: 1-5

2. Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.

4. Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf maar overvragen,
ook dit is najagen van wind.

3. Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind.

5. Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.
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* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Zingen

Een mens te zijn op aarde

NL 807: 1, 4, 5
4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
is zoeken nooit verzadig zijn
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

* Voorbeden / gebed
* Collecte voor het Liliane Fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de
grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer
armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd;
door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en
toekomstkansen van deze kinderen.
* Slotlied

Door de wereld gaat een woord
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NL 802: 1, 4, 5

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein

* 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
Onze pool met vrijwilligers voor de Open Kerk wordt helaas steeds kleiner. Dus mocht u een paar
uurtjes vrij hebben zaterdagmiddag … Aanmelden kan bij br. Henk Ronner, zijn telefoonnummer
staat in Onderweg.
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
Liederen (LvdK) overgenomen uit Liedboek van de kerken
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