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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
 20 november 2022 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
Simon Bouma (orgel/piano), Judith Oost (cello) 

Thema: Kijken in een spiegel 

 
* Aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Wat de toekomst brengen moge NL 913  vernieuwde tekst 
 
* Inleiding viering en gebed 
 
* Zingen Zo vriendelijk en veilig als het licht NL 221L: 1-2 
 
* Bijbellezing deel van Psalm 139 uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis 
 
* Gezongen versie van Psalm 139 door Trijntje Oosterhuis: Ken je mij? Wie ken je dan? 
 
* Bijbellezing Prediker 12:7 en 1 Cor. 13: 8-13 

 
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, 

weer wordt zoals het was, 
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 

die het leven heeft gegeven. 
 
* Zingen Liefde, eenmaal uitgesproken NL 791: 1, 2, 4, 6 
 
* Overdenking 
 
* Luisteren Spiegel im Spiegel   Arvo Pärt (piano en cello) 

terwijl we de overledenen van het laatste kerkelijk jaar herdenken.  
Er worden 9 namen genoemd en 10 kaarsen aangestoken;  
de laatste voor alle niet genoemde namen. 

 
* Zingen Als alles duister is NL 598  
 
* Voorbeden / gebed  
 
* Zingen  Ik voel de Winden Gods vandaag DB 289 
 
* Collecte voor de diaconie  
De diaconie van onze gemeente ondersteunt mensen die te kampen hebben met problemen door 
ouderdom, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Met het geld uit de collecte wordt deze 
ondersteuning mede mogelijk gemaakt. Juist in deze moeilijke tijd probeert de diaconie een steuntje 
in de rug te zijn voor hen die dit nodig hebben 
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* Slotlied Ga maar gerust LLvO dl. 2 - 15 
 
* 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 

 
Achter in de kerk ligt de nieuwsbrief van WereldWerk met daarin de Warme Winter Actie voor 
Oekraïne. 
Op de leestafel liggen ook Amnesty-brieven om thuis te schrijven en versturen. 
 
Zondag 27 november en 18 december Kiezels (voor kinderen van 0-6,7 jaar) tijdens de kerkdienst. 
Zondag 27 november begint het oefenen voor het kinderkerstfeest op 24 december. 
 
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/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 
Liederen (LLvO) overgenomen uit Het liefste lied van overzee 


