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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
Kerstfeest, 25 december 2022 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 

Bijbellezingen: Nynke Beekman & Ane Anema 
Orgel/piano: Simon Bouma & Trompet: Renee van der Veen 

Gemeentekoor o.l.v. Aukje van der Schaaf 
Thema: God verlangt mens te zijn 

 
* Orgel en trompet Wachet auf ruft uns die Stimme J.L.Krebs 
 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Gemeentekoor komt zingend binnen: Kom, adem ons open ZZZ 668 
 
* Bemoediging met woorden van Joh. 1: 1-5 en vers 14. 
 
* Zingen Komt allen tezamen NL 477: 1 en 3  
 
* In Memoriam van onze belangstellende Sietske Sietsema-Algra 
 
* Gebed  
 
* Zingen Komm göttliches Licht zusters van Grandchamp  

(2x koor, 2x allen) 
 

* Bijbellezing Jes. 9: 1-5  
 
* Zingen Vanwaar zijt Gij gekomen NL 494: 1 (koor), 2 en 3 (allen) 
 
* Bijbellezing Lucas 2: 1-7 
 
* Koor Kindje van vrede NL 509 (koor) 
 
* Bijbellezing Lucas 2:8-14 
 
* Zingen Een lied weerklinkt in deze nacht NL 479: 1-2 (koor), 3-4 (allen) 
 
*Bijbellezing Lucas 2: 15- 19 
 
* Koor Wenn Ich wahrhaft still bin 
 
* Overdenking  
 
* Orgel en trompet Bergerette T.Susato 
 
* Welkom aan nieuw lid Anneke (Antje) Dijkstra in Abbingahiem. 
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* Open Ruimte met nieuwjaarsgroet en zingen  
 Geef vrede door NL 1014: 1 en 5 

 
* Zingen In de nacht gekomen NL 505: 1, 2 (koor), 3 (allen) 
 
* Gebeden, stil gebed en eindigend met samenzang: 
 Stille macht  (tekst Dirk van Glind, mel. NL 483) 
 
* Orgel en trompet  Marche J.Clarke 
 
* Onder orgel- en trompetspel is er een collecte voor het Doopsgezind Wereldwerk 
Doopsgezind Wereldwerk is een stichting voor solidariteit en vrede. Zij wil dat bereiken door een 
duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles wat ons op deze aarde gegeven is. Dit doet de 
Stichting door het opzetten van en meewerken aan ontwikkelings- en vredesprojecten wereldwijd op 
basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.  
 
* Slotlied Eer zij God in onze dagen NL 487: 1 (Ned) en 2 (Frysk)  
 
* Zegenbede  

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

Amen 
 

Gemeentekoor geeft toegift Riu riu chiu Spaans kerstlied uit de 16e eeuw. 
 

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

Na de dienst klinkt  Trompetten-Menuet Anoniem 
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Mededelingen 
 

♥ Oudjaarsviering op zaterdag 31 december om 17.00 uur, 
 o.l.v. ds. Christine Schlette 
♥ Eerste dienst in het nieuwe jaar op 8 januari om 10.00 uur,  
 o.l.v. ds. Tjitske Hiemstra rond Etty Hillesum (1914-1943) 
♥ Ieder-Kliederkerk op 15 januari om 10.00 uur voor alle leeftijden, 
 o.l.v. ds. Tjitske Hiemstra, Petra Prins, Berend van der Meer en Vera Landstra 
 Thema: De wijzen, die terugreizen 
♥ Wereldbroederschapsdag wordt op 22 januari in Drachten 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 (ZZZ) overgenomen uit Zangen van zoeken en zien 

http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/

