Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
13 november 2022
Voorganger: Fulco van Hulst
Organist: Simon Bouma
thema: Inclusief samenleven

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

Vol van verwachting, zijn wij gekomen

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
Toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
Herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
Die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Eva’s lied, nr. 31

3. Samengekomen om te gaan vieren
Uur van gemeenschap, van Woord en Geest,
Dat warm en met liefde en licht is doorweven,
Ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

* Gebed
* Zingen

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
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NL 275

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
* Lied

Smalltown Boy

Bronski Beat

* Bijbellezing

Exodus 3: 1-14

* Zingen

Kom, God, en schrijf uw eigen naam

NL 792

2. O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!
3. Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
4. Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.
* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
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* Zingen

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

NL 992

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
* Voorbeden / gebed
* Zingen

Onze Vader in de hemel
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NL 1006
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* Collecte voor de ADS t.b.v. projecten voor gemeenteopbouw.
De ADS ondersteunt projecten van gemeenten die zijn gericht op de ontwikkeling van vitale en
bloeiende gemeenten. Dit doet de ADS door het organiseren van toerustingsbijeenkomsten en
trainingen, het begeleiden van gemeenteprocessen en het adviseren van kerkenraden.

* Slotlied

In Christus is noch west noch oost

NL. 969
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

* Zegenbede
* Antwoordlied
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 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, tenzij anders vermeld.
5

Bronski Beat – Smalltown Boy
Vert. F.Y. van Hulst

To your soul, to your soul,
Cry….

Uit je diepste binnenste
een schreeuw …

You leave in the morning
with everything you own
in a little black case.
Alone on a platform
the wind and the rain
on a sad and lonely face.

Je vertrekt ’s ochtends
met heel je hebben en houden
in een kleine zwarte tas.
Alleen op het perron,
de wind en de regen striemend,
in je van verdriet vertrokken gezicht.

Mother will never understand
why you had to leave
but the answers you seek
will never be found at home,
the love that you need
will never be found at home.

Moeder zal wel nooit begrijpen
waarom je weg moest gaan,
maar de antwoorden die je zoekt,
zul je thuis niet vinden;
de liefde die je nodig hebt,
zul je thuis niet ontvangen.

Run away, turn away, run away, turn away
run away

Vluchten, duiken, vluchten, duiken,
vluchten …

Pushed around and kicked around
always a lonely boy.
You were the one that they’d talk about
down the town as they put you down.

Behandeld als een speelbal, een oud vod,
altijd een eenzaam kind.
In het dorp ging je over de tong,
als ze je weer eens te grazen hadden genomen.

And as hard as they would,
they’d hurt to make you cry,
but you never cried to them, just to your soul,
no you never cried to them, just to your soul.

Maar hoe ze hun best ook deden,
om je te kwetsen en pijn te doen,
hoe hard je ook huilde van binnen:
je tranen kregen ze niet te zien.

Run away, turn away, run away…

Vluchten, duiken, vluchten …

Cry boy, cry!
Cry boy, cry! Cry boy cry,

Huil jongen, huil!
Huil jongen….

You leave in the morning
with eveything you own
in a little black case.
Alone on a platform
the wind and the rain
on a sad and lonely face….

Je vertrekt ’s ochtends
met heel je hebben en houden
in een kleine zwarte tas.
Alleen op het perron,
de wind en de regen striemend,
in je van verdriet vertrokken gezicht.
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