Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Zondag 9 januari 2022
Dienst met Belijdenis van Jan Pijnakker
Voorgangers: ds. Tjitske Hiemstra en ds. Roelof Akse
Orgel/piano: Simon Bouma
Trompet: Renee van der Veen – Dwarsfluit: Anke van Straalen
Zang: Hanna Bruin, Petra Prins, Nynke Smit
Liturg: Ane Anema
Thema: Jij bent zout van de aarde
* Welkom en aansteken van de kaars
* Begroeting
* Zingen

Dit huis dat alle sporen draagt

NL 280: 3-5

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

* Gebed, uitlopend op orgelspel (Bach)
* Over deze dienst
* Zingen

Geef ons dat wij durven leven

(mel. Ludwig von Beethoven)

Geef ons dat wij durven leven, dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven, dat er wegen opengaan
dwars door grenzen en patronen, boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone uit naar een nieuw toekomstland.
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Bijbellezing

Matteüs 5: 1-14a

Berchrede út Fryske Bibel

Jimme binne it ljocht fan ‘e wrâld
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg
op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om
zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte
hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid
vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van
Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei
kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk
beloond worden in de hemel; zo immers
vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het
zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer
zout worden gemaakt? Het dient nergens
meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht voor de wereld.

Doe’t Er de mannichte seach, gong Er de berch
op; en nei’t Er sitten gien wie, kamen syn
learlingen by Him. Doe naam Er it wurd en
learde harren:
Lokkich de earmen dy’t op God fertrouwe,
want harres is it himelske ryk.
Lokkich dy’t treurje,
want se sille treaste wurde.
Lokkich de sêftmoedigen,
want de ierde sil harres wêze.
Lokkich dy’t honger en toarst hawwe nei
gerjochtichheid, want se sille har gerak krije.
Lokkich de barmhertigen,
want se sille barmhertichheid ûnderfine.
Lokkich dy’t suver fan hert binne,
want se sille God sjen.
Lokkich dy’t frede bringe,
want se sille Godsfreonen neamd wurde.
Lokkich dy’t ferfolge wurde om’t se
gerjochtichheid wolle,
want harres is it himelske ryk.
Lokkich binne jimme, wannear’t se jimme om
My húnje en ferfolgje, wannear’t se gemienwei
alle mooglike kwea fan jimme sizze.
Jubelje fan blidens, want grut sil jimme lean yn
’e himel wêze. Sa hawwe se ommers ek de
eardere profeten ferfolge.
Jimme binne it sâlt fan ‘e ierde. As it salt syn
sâlten kwytrekke is, wêr kin men it dan wer
salt mei krije? It doocht nearne mear ta as om
op strjitte smiten en troch de minsken fertrape
te wurden. Jimme binne it ljocht fan ‘e wrâld.
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* Zingen

O grote God die liefde zijt

NL 838: 1-3

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

* Uitleg en vermaning
* Orgelspel
* Open ruimte met de Belijdenis van Jan Pijnakker
* Zingen

Licht, van mijn stad de stedehouder
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

* Vragen aan het nieuwe lid van Doopgezinde Gemeente Leeuwarden
* Gebed om de Heilige Geest
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NL 601: 2

* Persoonlijke toespraken met keuze van Bijbeltekst voor Jan; uitlopend op zegen
* Toezingen:

De vrede van de aarde en de hemel

Iona 47

De frede fan ‘e greiden wês oer dy, de frede fan mar en lân;
De frede fan é loften wês oer dy, de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy. Mei Gods frede no komme oer dy.
* Woord van welkom voor Jan (door kerkenraad)
* Dank- en voorbeden: na stilte bidden we samen (tekst Gerke van Hiele)
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 we 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 komen.
Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid.
Amen
* Collecte voor het orgelfonds
Ons goede oude orgel is een instrument dat liefde, zorg en aandacht nodig heeft. Onze gemeente
heeft de plicht goed voor het orgel te zorgen, het te (laten) onderhouden. U mag zorgen voor
aandacht in de vorm van een mooie donatie, die het onderhoud van het orgel mogelijk maakt.
* Zingen

Wat God doet, dat is welgedaan
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NL 909: 1 en 2

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

* Wegzending en zegen (tekst Fulco van Hulst)
Loop voor ons uit God, om ons de rechte weg te wijzen.
Ga naast ons, om met jou vriendschap te delen.
Sta achter ons, om ons rugdekking te geven.
Wees onder ons, om ons op te vangen als wij vallen.
Woon in ons, om ons de kracht te geven voor alle dag.
Wees om ons, als een muur van liefde tegen zorg en angst.
Wees boven ons, om ons te beschijnen met uw zon
en te verlichten met jouw zegen.
Amen
* Zingen

Vervuld van uw zegen

NL 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.
* Muziek

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 (Iona) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow.
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