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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
11 september 2022 

Voorganger: ds. Jelle Waringa 
Thema: het vuur brandend houden 

Muzikale begeleiding: Simon Bouma 
 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Zingen De vreugde voert ons NL 280: 1-2 
 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Lear ús jo Wurd opnij ferstean FNL 280: 6-7 
 

* Gebed bij de opening van de dienst 
 
* Bijbellezing Deut 24: 17-22 
 
* Zingen Geef vrede, Heer, geef vrede NL 1010: 1,  
 
 
* Bijbellezing Uiteindelijk geen leven zonder U ZZZ435 (Psalm 73)  
  gelezen en met gezongen antifoon 

 
* Zingen Stilte die geen mens verbreekt ZZZ 481 
 
 
* Overdenking 
 
* Muziek 
 
* Open ruimte  
 
* Zingen  Wat vrolijk over U geschreven staat NL 324 
 
* Gebeden 
 na ‘zo bidden wij’ zingen we de antifoon:  
  Uiteindelijk geen leven zonder U  ZZZ435 
 Stilte 
 Gezongen Onze Vader  God fan fier en hein ús heit TT 229 
 

1.  
* Collecte voor Project Namaste 
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In de afgelopen jaren zijn meer dan 160 kinderen met schisis in Indonesië geholpen. Deze groep 
kinderen is niet langer verstopt, ouders schamen zich niet meer en de kinderen doen weer mee in de 
maatschappij. Gaan naar school en maken vriendjes. In de afgelopen jaren zijn veel mensen geholpen 
in verschillende landen, zoals in Sri Lanka, Thailand, Cambodja, Indonesië, China, Vietnam en India.  
 
* Slotlied Aan U behoort, o Heer der heren NL 978: 1-4 
 
 
* 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 

 
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. 
8 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 op8 www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 


