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Voorganger: Christine Schlette
Muzikale begeleiding: Simon Bouma
Thema: Daar waar men staat

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Morgenglans der eeuwigheid

NL 213: 1, 2 en 3

2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.

* Inleiding op het thema: Daar waar men staat
* Gebed
* Zingen

Wat vrolijk over u geschreven staat
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NL 324

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

* Bijbellezing

Lucas 19: 1-10

* Zingen

Jezus die langs de straten kwam

NL 531: 2 en 3

3. Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, – het eeuwig leven.
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* Bijbellezing

Uit ‘De weg van de mens’ van Martin Buber
Er is iets, dat men maar op één plaats ter wereld vinden kan.
Het is een grote schat.
Men kan haar de vervulling van het bestaan noemen.
En de plaats waar deze schat te vinden is,
is de plaats waar men staat.
En daar waar we staan,
moeten we het verborgen goddelijk leven doen oplichten.
God woont daar, waar men hem toelaat.
Dat is het waarop het uiteindelijk aankomt:
God toelaten.

* Zingen

Laudate omnes gentes

NL 117d 3x

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Voorbeden / gebed
* Collecte voor de Vreugdekinderen
Sinds 2011 ondersteunt onze gemeente een klein kindertehuis bij Bloemfontein in Zuid-Afrika, waar
door hun ouders verstoten kinderen met hiv worden opgevangen.
* Slotlied

Wonen overal nergens thuis
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NL 419

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem
verstaan –
mensen veel geluk

* 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
Mededelingen voor deze zondag …
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
Dit wordt indien nodig aangevuld met de titels van de andere gebruikte liedbundels.
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