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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
11 december 2022 

Voorganger: Oane Dijkstra 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Thema: Derde Advent 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Dêr’t de minsken dwale yn it tjuster FNL 286 
 
* Gebed 
 
* Zingen Hoe zal ik U ontvangen NL 441: 1, 5, 7, 10 
 
* Bijbellezing Maleachi 3:1-4  
 
* Zingen Op u mijn Heiland blijf ik hopen  NL 442: 1, 2 
 
* Bijbellezing Lucas 1: 26-38 
 
* Zingen Verwacht de komst des Heren NL 439: 1, 2, 4 

 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte 
 

* Zingen Ga, stillen in den lande NL 440: 1, 2, 4 
 
* Voorbeden / gebed, afgesloten met God fan fier en hein ús heit  TT 229 
 
* Collecte voor de Voedselbank 
De Voedselbank in Leeuwarden verstrekt voedsel aan mensen die onvoldoende geld 
hebben om rond te komen. Schrijnende armoede komt steeds meer voor. Het voedsel 
dat wordt ingezameld bij particulieren en bedrijven, is hard nodig! De Voedselbank 
heeft daarnaast geld nodig voor de ondersteuning van mensen, vervoer en organisatie.  
 
* Slotlied Laat de woorden die we hoorden NL 422 
 
* 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. 
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* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Amnesty: 10 december – gister dus - was het de Dag van de Mensenrechten. Hebt u daar iets voor gedaan? 
Een kaars voor het raam, een kaart voor een gevangene geschreven bij het station (café Wouters) of misschien 

een brief geschreven naar een regering i.v.m. een oneerlijk proces of soortgelijke foute behandelingen? 
U wilt hier vast een bijdrage aan leveren? Het kan nog! Neem een voorbeeldbrief mee, schrijf die over, 
een postzegel erop en op de bus. De brieven van november kunnen nog tot eind december geschreven 
worden, de nieuwe brieven van december zelfs tot 1 februari. De decemberbrieven gaan naar Israël, de 
Russische Federatie en Afrikaans Guinee. 

 
Aanstaande donderdag – 15 december – is er de ‘Lichtjesochtend’: een gezellig samenzijn onder de 
kerstboom, waarbij de lichtjes voor het eerst ontstoken worden, en ter afsluiting is er een heerlijke kom snert. 
 
Kerstavond 24 december, 19.00 uur, vieren we ons Kinderkerstfeest, met als thema: Wat is jouw kerstverhaal? 
Met een kerstspel door de Kliederkerk-kinderen en bijdragen van de Jeugdgroep en de 20’ers. 
 
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 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  
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden, aonfoljend lieteboek 


