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Organist: Simon Bouma 

thema: Inclusief samenleven 
 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Vol van verwachting, zijn wij gekomen Eva’s lied, nr. 31 
 
* Gebed 
 
* Zingen Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig NL 275 
 
 
* Lied Smalltown Boy Bronski Beat 
 

* Bijbellezing Exodus 3: 1-14 
 
* Zingen Kom, God, en schrijf uw eigen naam NL 792 
 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte 
 
* Zingen Wat vraagt de Heer nog meer van ons NL 992 
 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Zingen Onze Vader in de hemel NL 1006 
 
* 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 
 
* 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. 

 


