Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
21 augustus 2022
Voorganger: ds. Hester Wouda
Muzikale begeleiding: Simon Bouma
Thema: veerkracht
* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Bemoediging en groet
* Zingen

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

NL 215: 1, 4, 5 en 7

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.
* Gebed
* Zingen

Alle eer en alle glorie

NL 305
2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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* Bijbellezing

1 Koningen 19: 1-15

* Zingen

Niet als een storm, als een vloed

NL 321:1, 2, 6 en 7

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
* Bijbellezing

Romeinen 5: 1-5

* Zingen

De Geest des Heren heeft

NL 686

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.
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* Overdenking
* Luisteren

Zo wil ik leven

Matthijn Buwalda
https://www.youtube.com/watch?v=embl6_kMk1s)

Het lijkt soms of de wereld
Met plakband aan mekaar hangt
Wat nu nog niet instort
Kan het morgen begeven
Er is woede en weerzin
Er zijn tranen en onmacht
Kijk, de vlammen slaan over
Op ons samen leven

De wereld zit vol knopjes
Die allemaal niet werken
Maar ze laten ons denken
Controle te hebben
Over ziekte en gezondheid
Over leven en sterven
Maar het lukt ons niet eens
Onze onmacht te temmen
Refrein

Refrein:
En ik weet niet, nee, ik weet niet
Ik weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet
Maar misschien kunnen we eens doen

Alsof de nieuwe tijd vandaag begint
Zijn we allemaal huidskleurenblind
En maakt het niet meer uit van wie je houdt
Hebben we liever teveel liefgehad
Dan teveel aan ons gelijk gedacht
Is genade altijd sterker dan de fout
Altijd sterker dan de fout
Refrein

Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft
Zo wil ik leven
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist
Zo wil ik leven
Wie weet is het al waar

* Open ruimte
* Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader:
God fan fier en hein ús Heit
1. God fan fier en hein ús Heit.
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

TT 229
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

5. God fan fier en hein, ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

* 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.
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* Slotlied

Vervuld van uw zegen

NL 425

* Zegenbede, beantwoord met:
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 hart het licht met ons mee naar huis
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* * * *** * * *
Mededelingen

Donderdag 25 augustus om 10 uur Beeldmeditatie in Oergong, graag opgeven bij Tjitske Hiemstra
Zaterdag 27 augustus verzorgen de stichtingen Tsjerkepaad en Alde Fryske Tsjerken een gezamenlijke
activiteit geïnspireerd door het thema: Zoeken naar zin.
Jong en oud zijn welkom vanaf 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden. Tijdens de inloop
vertelt ds. Tjitske Hiemstra over de meditatieruimte van de kerk en daarbij horende activiteiten.
Everdien van der Hel nodigt om 14.00 en 15.00 uur een groep uit om mee te doen in het labyrint. In
de kerk ligt een labyrint, waarin de deelnemers zoeken naar een begaanbare spirituele weg.
Om 14.00 en 15.00 uur begint een meditatieworkshop in Oergong van ongeveer dertig minuten, o.l.v.
ds. Hiemstra.
Op het plein voor de kerk zijn de hele middag de kunstenaars Hendrik Elings (kunstschilder), Baukje
Venema (fotograaf) en Eddy van der Noord (schrijver) aanwezig om te vertellen over hun project Dak
- Gebint-Verhaal en het gelijknamige boek dat daaruit is voortgekomen. De drie hebben elf Friese
kerken uit het rijke bezit van Alde Fryske Tsjerken vastgelegd op een niet eerder vertoonde manier.
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) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
Liederen (TT) overgnomen uit Tuskentiden, aonfoljend lieteboek
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