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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
18 december 2022 – 4e advent 
Voorganger: Christine Schlette 

Orgel/piano: Simon Bouma 
Thema: De vrouw van Uria 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars en adventskaarsen 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Verwacht de komst des Heren NL 439 
 
* Inleiding op het thema 
 
* Gebed 
 
* Zingen Omdat Hij niet ver wou zijn NL 528 
 
* Bijbellezing Mattheus 1: 1-7 
 
* Zingen Vanwaar zijt gij gekomen NL 494 
 
* Bijbellezing gedeeltes uit 2 Samuel 11 & 12 
 
* Zingen Uit God die onze Vader en Moeder ZW 131: 1, 6, 8 

 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 

* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor de doopsgezinde broeders en zusters in Oekraïne 
Zoals bekend is de situatie in Oekraïne niet goed. Er is behoefte aan van alles, vooral nu de winter 
voor de deur staat. Door de aanhoudende beschietingen en raketaanvallen zijn de netwerken voor 
energie en gas voor verwarming op veel plaatsen uitgevallen. Via de contacten binnen onze 
gemeente willen wij de broeders en zusters steunen in deze moeilijke tijd.  
 
* Slotlied Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen NL 442 
 
* Zegenbede (antwoordlied optioneel) 
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

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

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Kom naar de Kinderkerstviering op kerstavond; zaterdag 24 december om 19.00 uur! 
Zondag 25 december – Kerstochtenddienst om 10.00 uur, m.m.v. het koor 
Zaterdag 31 december – Oudjaarsavonddienst om 17.00 uur. 
 

22 januari wordt in Drachten de Wereldbroederschapsdag gevierd. U kunt zich hiervoor opgeven via 
de intekenlijst achter in de kerk. 
 
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.  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 (ZW) overgenomen uit Zingenderwijs 


