
 

 

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
19 februari 2023 

Voorganger: Gerke van Hiele 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Thema: Zout en licht 

 
*Welkom en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging 
 
* Zingen Wij komen hier ter ere van uw naam NL 274 

 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij,  
kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift,  
vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 

 
* Moment van stilte en gebed 
 
* Zingen O Heer die onze Vader zijt NL 836 

 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
 
 
 



 

 

* Inleiding met kleine terugblik 
 
* Zingen God heeft het eerste woord NL 513: 1,2 en 4 

 
 
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
 
 

 
* Bijbellezing Mattheus 5: 13-16 
 
 Zingen Maak ons tot zout ter aarde (melodie: NL 801) 
  Tekst: Henk Jongerius 
 
1. Maak ons tot het zout der aarde, 
Voor de wereld tot een licht: 
Mensen die door uw genade 
Uit de dood zijn opgericht. 
 

2. Maak ons tot elkanders herders, 
Dragers van hun levenslast: 
Mensen die het riet beschermen 
Dat geknakt wordt en veracht. 

3. Maak ons werkers van de woorden 
Die van U geschreven staan: 
Mensen door uw Geest herboren, 
Tot een nieuw bestaan bevrijd.  

 
* Overpeinzing 
 
* Orgelspel 
 
* Open ruimte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* Gebeden afgesloten met: God, Verborgen Aanwezig 
 

Dat uw Naam aan het licht komt 
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart 
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid 
 
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben 
om onze bestemming te leven 
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen 
maar zoeken naar vrede 
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt 
maar verbonden blijven met U. 
 
Geef ons daartoe de moed en de spankracht 
het geloof, de hoop en de liefde 
die van U komt 
Vandaag en alle dagen 
totdat alles is voltooid.  
Amen.     (Vrij naar het Onze Vader) 

 
* Zingen In de bloembol is de krokus NL 982: 1 en 2 
 

 
 
 
2. Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

* Zegenbede 
 
* Collecte: aardbevingslachtoffers Turkije / Syrie 
 
 
 
 
 
 
* Slotlied De vrede van de aarde (2 x) Iona  

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

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Vanavond Taizé gebed in de DG kerk Lwrd. 19.30 uur 

 
Mededelingen voor deze zondag … 
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. Helaas moet dit vanwege de 
regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights. 
 www.doopsgezindenleeuwarden.nlMededelingen 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. 
Iona zangbundel 
Dit wordt indien nodig aangevuld met de titels van de andere gebruikte liedbundels. 
 

 
 


