
Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
5 februari 2023 

Voorganger: Christine Schlette  
Organist/pianist: Simon Bouma 

thema: loon naar werken!? 
 

* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen De vreugde voert ons … NL 280: 1-4 
 
* Inleiding op het thema 
 
* Gebed 
 
* Zingen De wijze woorden en het groot vertoon   NL 1001  
 
* Bijbellezing Mattheus 20: 1-16  

 
“De onwil om ons eigen goed te zien, omdat we deze laten overschaduwen door die van een ander. De 

maatstaf die we gebruiken om te zien hoe goed we het hebben is niet de intrinsieke waarde van ons 
eigen welzijn, maar hoe die zich verhoudt tot anderen.”  

 
 Uit: Fundering voor de metafysica van de zedenleer – Immanuel Kant(1785) 

 
* Zingen  NL 991 
 
* Overdenking 
 
* Open ruimte 
 
* Voorbeden / gebed 
 
* Collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap en eigen gemeente (rozet) 
Het Nederlands Bijbelgenootschap is een onafhankelijke vereniging van leden, die het van belang 
vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. 
 
* Slotlied Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen NL 442 
 
* 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 

 

Alweer nieuwe brieven, deze keer voor regeringen van Honduras, Chili, en Israël. 
We blijven maar schrijven …  
Trouwens, de brieven van januari kunnen nog tot 28 februari worden geschreven/verstuurd. 

 
Inloopmiddag – In de agenda van Onderweg staat een verkeerde datum de Inloopmiddag (voorheen 
Mennokring). Er staat woensdag 8 februari, dit moet dinsdag 14 februari zijn. 
 
Iona-zangmiddag 12 februari om 15.00 uur – Thema: De kracht van de schepping. 
Van 15.00 - 16.30 liederen inzingen en om 17.00 uur Ionaviering. Zie flyer in de kerk! 
Opgave op de intekenlijst achter in de kerk of bij Tjitske Hiemstra 
 

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, 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) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. 


