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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
1e advent, 27 november 2022 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 

Organist/pianist: Simon Bouma 
Bijbellezingen: Diederik van Dijk en Evelina Riedstra 

Thema: Van donker naar licht 

 
* Aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Zal er ooit een dag van vrede NL 462 
 
* Gebed  
 
* Zingen Licht in onze ogen NL 463: 1-3 
 
* Bijbellezing 1 Samuel 3: 1- 10 
 
* Zingen Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange FNL 442: 1-2 
 
* Bijbellezing Johannes 1: 1-7a 
 

* Zingen Wek mijn zachtheid weer ... NL 925 (3x) 
 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open Ruimte met viering van de Maaltijd van Enigheid 
 

* Zingen Vat moed, bedroefde harten NL 440: 2 
 
* Inleiding, uitnodiging en tafelgebed  
 It tsjuster is ferjage FNL 444: 2 en 4 
 
* Breken en delen van Brood voor Onderweg 
 Brood – hier gedeeld om het leven Iona 41: 1 
 
* Delen van de wijn van Gods Koninkrijk 
 Beker – gereikt vanuit vreugde Iona 41: 2 
 
* Vanuit de stilte, bidden we samen het Onze Vader (bewerking ds. G.J.J. van Hiele) 
 
* Collecte voor St. Present Leeuwarden 
De Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets willen geven en mensen die hiermee 
kunnen worden geholpen. Dit op basis van het evangelie van Jezus Christus, die oog had en heeft voor 
deze mensen. Het is ook ‘Kerk zijn op maandag’. 
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* Uitdelen van adventskaarsen 
 
* Slotlied Als tussen licht en donker NL 452: 1 en 2 
 
* 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 

 
Donderdag 8 december om 10.00 uur - Beeldmeditatie in adventstijd. Opgave bij Tjitske Hiemstra 
 
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 (Iona) overgenomen uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow. 


