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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
1e zondag veertigdagentijd, 26 februari 2023 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
Piano: Truus de Vries, Viool: Rob Faltin 

Thema: Mens, waar ben je? 
 

 
*Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen  Een mens te zijn op aarde NL 538: 1,3  
 

* In Memoriam zr. Gelske Feddema-Bakker 
 
* Zingen Ik voel de winden Gods vandaag OB 289: 1-2 
 
* Gebed  
 
* Zingen Hy dy ’t in wurd joech  FNL 362: 1-2 
 
* Bijbellezing Genesis 2: 15-17, 3: 1-9  
 
* Zingen Hoe ik ook ben NL 928 
 
* Bijbellezing Mattheus 4: 1-11 
 
*Luisteren naar Stef Bos  Lied van Christus en de Duivel 
 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Open Ruimte  
 
*Gebeden, stil gebed, afgesloten met 
 God fan fier en hein ús Heit TT 229 
 
* Collecte voor het Liliane Fonds  
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de 
grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer 
armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd 
door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale 
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 
toekomstkansen van deze kinderen. 
 
* Slotlied Wie in de schaduw Gods mag wonen NL 91a  
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* 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 
 

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 (DB) overgenomen uit Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap 1938 
Liederen (Tuskentiden) overgenomen uit Tuskentiden – oanfoljend lieteboek 


