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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
4e zondag van de veertigdagentijd,  19 maart 2023 

Vreugde over de Bergrede, zondag Laetare ‘Verheug u’ 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 
m.m.v. Marie Louise de Jong 

Organist/pianist: Simon Bouma 
Thema: Wat is jouw kompas 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Zoekend naar licht, NL 1005: 1-3 
 
* Gebed 
 
* Zingen Libje is wachtsje FRL 830 
 

* Bijbellezing Mattheus 5: 1-10: Zaligsprekingen als levensweg 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, arm van geest zijn 
 
* Zingen Kinderen, armen van geest NL 321: 4 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, verdriet hebben 
 
* Zingen Maar als een glimp van de zon NL 321: 2 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, zachtmoedig zijn 
 
* Zingen Stem die de stilte niet breekt NL 321: 3 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, hongeren en dorsten naar gerechtigheid  
 
* Zingen O waar wil je heen gaan? Iona 21: 1 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, barmhartig zijn 
 
* Zingen O waar wil je heen gaan? Iona 21: 2 
 

Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, zuiver van hart zijn 
 
* Zingen O waar wil je heen gaan? Iona 21: 3 

 
Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, vrede brengen 

 
* Zingen Ik ga waar Ik gaan kan Iona 21: 5 

 
Gelukkig zijn we als we, zoals Jezus, vervolgd worden omwille van de gerechtigheid 
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* Zingen Het ging niet over rozen LICHT 88  
 
* Korte overdenking  
 
* Luisteren naar All the answers, gezongen door John Wright 
 
* Open ruimte met Invullen kompas 
 
* Voorbeden, stilte en Aramese Onze Vader 
 

Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam 
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 

aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
 
* Collecte voor ADS, Stichting Menno Simons 
De SMS beheert in Friesland drie monumenten. Het Schuilkerkje in Pingjum, het Menno Simonsgedenkteken in 
Witmarsum en het bijbehorend Contourenkerkje. Deze monumenten markeren de geboortegrond en het 
werkgebied van Menno Simons.  
Vanwege de beperkte voorzieningen in het schuilkerkje wordt naar een nieuwe ontvangstruimte gezocht. Bij 
voorkeur in de vermaning van de kleiner wordende doopsgezinde gemeente De Lytse Streek in Witmarsum. 
Deze gemeente wil haar vermaning meer inzetten voor de ontvangst van bezoekers van Menno’s dorp. De 
Stichting Menno Simons wil van harte participeren in de vergevorderde plannen voor zo’n bescheiden en 
gastvrije ontvangstruimte. In de toekomst zal de vermaning in Witmarsum daardoor kunnen blijven bestaan 
voor bezoekende anabaptisten en andere geïnteresseerden uit de hele wereld. De opbrengst van deze 
jaarcollecte zal o.a. gebruikt worden voor de inrichting van de nieuwe ontvangstruimte in Witmarsum.  
 

* Slotlied Wil je opstaan en Mij volgen? Iona 40: 1, 2, 4, 5 
 

* 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. 
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Mededelingen 
 

Zondag 26 maart om14.30 uur, is er weer Kliederkerk: het is bijna Palmpasen, Maar helaas 
zijn alle spullen voor de palmpaasstok verdwenen! Speur in elk hoekje van de kerk om 
alles voor de palmpaasstok te verzamelen. En wie weet wat je onderweg allemaal tegen 
komt! Kun jij alles vinden? 
 

Op zondag 9 april om 9.00 uur, eerste Paasdag, gaan we gezellig met elkaar ontbijten in de kerk 
voorafgaande aan de dienst. U bent allen van harte welkom! U kunt zich opgeven door de opgavebon 
die achterin de kerk ligt in te vullen en in te leveren bij Baukje van Dijk. U mag ook bellen of mailen 
naar Baukje van Dijk,  06-57755410 of  dijk2378@planet.nl.  
 
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 menu ‘Archief Vieringen’ 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 (Iona) overgenomen uit Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 
Liederen (LICHT) overgenomen uit LICHT: teksten Coot van Doesburgh, concept en uitvoering Tom Mikkers. 

mailto:baukje.sofianna.vandijk@wxs.nl

