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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
 12 februari 2023 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
m.m.v.  Elles Feenstra, Boukje Hiemstra,  

Anja Oostenveld, Jan Pijnakker 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Thema: LIEFDE 
 
*Mededelingen en aansteken van de kaars 
 

Niemand heeft God ooit gezien. 
Maar als we elkaar liefhebben, 
blijft God in ons en is zijn liefde 

in ons ten volle werkelijkheid geworden. 
1 Joh. 4: 12 

* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Heer, die mij ziet zoals ik ben NL 139: 1, 2 en 7 

 
 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
 
 
 
 

 
* Inleiding thema LIEFDE 
 
* Zingen Waar liefde woont DB 191: 2 
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* Met nieuwe woorden: Ubi caritas … NL 568a (3 talen) 
 

 
Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.... 

As der freonskip is en leafde, as der freonskip is, dan is God by ús. 
 
* Gebed  
 
* Zingen Liefde, eenmaal uitgesproken NL 791: 1-6 
 

afgewisseld met I Korinthiërs 13 in woorden van Karel Eykman 
 

(Vers 1 zingen) 
 

Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken 
mijn redes afsteken 

en wist wijze woorden op ieder gebied 
maar had de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 
gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet.  

 
(vers 2 + 3 zingen) 

 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet.  

 
(vers 4+5 zingen) 
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Zonder liefde ben ik nergens 
zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 
dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt en liefde is aardig 
is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 
’t Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen.  
 

(vers 6 zingen) 
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

* Bijbellezing  Genesis 1: 26-28a, Gen. 2: 7, 18-23a 
God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij 
voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over 
alles wat daarop rondkruipt.” God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij 
hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen … 
Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
God, de Heer dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij 
hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij 
de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou 
het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen 
helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens 
sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens 
had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens 
uit: Eindelijk één gelijk aan mij. 
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*Zingen Liefde, je raakt aan geluk Iona 31: 1-3 

 
2. Liefde de kleur van de stem die weerklinkt.  
Liefde, die ons, van verwachting doordringt.  
Liefde genezing voor wie is gekrenkt.  
Leve de liefde, 't is God die haar schenkt.  
 

3. Liefde, het licht in de tunnel van pijn.  
Liefde, de wilskracht opnieuw heel te zijn.  
Liefde, krediet van een vriend op je weg.  
Leve de liefde, 't is God die haar schenkt.  

* Bijbellezing Marcus 12: 28b-31 
Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?  Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, 
Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste 
lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’. 
 
* Zingen Leafde-is de Skepper, de Geast en de Soan Wylde Goes 20: 4 

 
* Bijbellezing  Jer. 31: 3b 
 

Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. 
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* Gedicht NET als jij Elles Feenstra 
 
* Zingen Neem mij aan zoals ik ben NL 833 
 

* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open Ruimte  
 
* Luisteren naar het lied Alles is Liefde BLØF 
 
* Gebeden, stil gebed afgesloten met 
 God fan fier en hein ús Heit TT 229 
 
1. God fan fier en hein, ús heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
 

2. Bûch de folken nei jo wet 
lit jo ryk op ierde komme. 
byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 

3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy’t skuldich foar ús stiene. 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 

5. God fan fier en hein, ús heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen. 

 
* Collecte voor ADS, landelijke jongerenwerk  
Met deze landelijke collecte wordt geld ingezameld voor het landelijk jongerenwerk door het 
Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw. Met het verzamelde geld begeleidt en organiseert deze 
organisatie plaatselijk, regionaal en landelijk jongerenwerk. 
 
* Slotlied Ongestraft mag liefde bloeien LLvO 43 
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2. Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
3. Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint. 
 
4. Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 

 
* 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 

 
Vanmiddag om 15.00 uur Iona-liederen zingen tot 16.30 uur o.l.v. René Silvis met Arjen Nauta (piano).  
Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een korte viering o.l.v. Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra. In 
deze viering met thema ‘De kracht van de schepping’ keren vele ingeoefende liederen terug. Opgave bij Tjitske 
of intekenlijst in de kerk. Vrijwillige bijdrage in de kosten gewenst. 
 
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  
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 (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 1938 
Liederen (Tuskentiden) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek 
Liederen (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow 


