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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
4 december 2022 

Voorganger: br. G. Born 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Schriftlezingen: zr. M. Zwaga 
thema: Geduldig (ver)wachten 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Wij wachten op de koning  NL 461 
 
* Gebed 
 
* Zingen Hoe zal ik u ontvangen NL 441: 1-4 
 
* Bijbellezing Psalm 139 Groot Nieuws Bijbel  
 
* Zingen Heer, die mij ziet zoals ik ben NL 139: 1-4 
 
* Bijbellezing Jakobus 5: 7 -9  Groot Nieuws Bijbel  
 
* Zingen Licht in onze ogen  NL 463: 1, 2, 6, 7 en 8 
 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor SOS Kinderdorpen en eigen gemeente (rozet) 
SOS Kinderdorpen geeft wereldwijd hulp aan kinderen in speciale kinderdorpen, door 
gezinsondersteuning en door bijdragen aan scholen en medische en sociale centra. Dit ongeacht 
geloof, afkomst of huidskleur.  
 
* Slotlied  Heft op uw hoofden, poorten wijd NL 435 
 
* Zegenbede 
 
* Antwoordlied Vervuld van uw zegen  NL 425 

 
We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
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* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Volgende week – 11 december is er collecte en inzameling voor de Voedselbank. Met de stijgende 
energie- en voedselprijzen wordt het voor de minima steeds moeilijker om rond te komen, dus alle 
kleine beetjes hulp zijn welkom! 
 
De Amnesty-brieven die er liggen zijn voor de hele maand december. 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met 
deze QR-codes:  
 
Links – collectedoel 

rechts – eigen gemeente 
 

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente tot de 
daaropvolgende zondag te bekijken.  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. 

 


