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Pianospel

Welkom en mededelingen

Toelichting op het thema: Buitengewoon vriendelijk

Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen (staande)

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid

A die niet loslaat het werk van zijn handen
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A en ook met u. (de gemeente gaat zitten)
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Kyrie: 
V Vergeef ons, Heer, de fouten, wandaden en het wantrouwen

tussen christenen van verschillende kerken en tradities. Vergeef
ons gebrek aan geloof en ons falen om mensen met hoopvolle
verwachting en echte liefde te zijn.
Heer, ontferm U, zo bidden we:

A    

V Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst hebben
bezorgd. Vergeef ons dat wij soms eerder in het duister blijven
dan dat we de weg van het licht zoeken. U, Heer, bent het enige
ware Licht. Christus, ontferm U, zo bidden we:

A Kyrie, kyrie, kyrie eleïson! (gezongen)
V Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig blijven, in

plaats van ons gastvrij te openen voor anderen, met name voor
vreemdelingen en vluchtelingen. Heer ontferm U, zo bidden we:

A Kyrie, kyrie, kyrie eleïson! (gezongen)
V Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn

trouw. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn
trouw, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

A Amen.

Lied: Zing van de Vader

1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron  van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
Houd hem in ere!

Gesprek met de kinderen

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

De kinderen met hun lantaarntje naar de nevendienst

Luisteren naar het Woord van de levende God
V Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw Woord.

A Uw woorden zijn geest en leven!
V Maak dat wij toegroeien naar elkaar, in eenheid en liefde.

A Uw woord is een lamp voor onze voet.

Lezing: Handelingen 27: 18 tot 28: 10  
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Lied: Altijd zijn wij onderweg

1 Altijd zijn we onderweg, onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag, met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon, af en toe wat regen,
want soms is het leven fijn: en soms zit het tegen.

Refrein:
Het leven is een reis,
een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen;
we weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.

2 Altijd zijn we onderweg, zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg, bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan en de koers bepalen. 

Refrein

Lezing: Psalm 107 
V ‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’

Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost,
die Hij verloste uit de greep van de angst,
bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden.

A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.
V Laten zij de Heer loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht,
wie dorst had, gaf Hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.

A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.
V Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer – 

Hij heeft hen gered uit vele gevaren,
Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf.
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A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.
V Laten zij de Heer loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht,
laten zij Hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen.

A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.
V Ze riepen in hun angst tot de Heer – 

Hij leidde hen weg uit vele gevaren,
Hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
Hij bracht hen naar een veilige haven.

A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.
V Laten zij de Heer loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht,
Hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
Hem loven in de kring van de oudsten.

A De Heer heeft ons gered uit de machtige golven.

Overweging 

Pianomuziek

Lied: Lied van de eenheid

1 Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood,
en wie er u om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan,
bewaar ons in uw land, bewaar ons in uw Naam.

2 Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet
omwille van uw dood, omwille van uw bloed.
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3 O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen,
wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,
o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis:
V Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus,

belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

A Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

A En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader,
door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden
door de heilige Geest, uit de maagd Maria
en mens is geworden,
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.
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A En in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

A En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Gebeden (de gebeden worden uitgespeeld voor in de kerk):
V Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden

die onze kerken diep hebben verwond en die ons nog steeds van
elkaar afhouden. 

A Verhoor ons gebed om Verzoening.
V Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus, het

ware Licht. 

A Verhoor ons gebed om Verlichting.
V Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw nabijheid, wanneer

wij ons overweldigd voelen door de stormen van het leven. 

A Verhoor ons gebed om Hoop.
V Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af

die ons ervan weerhouden onze zusters en broeders die in gevaar
of nood zijn te helpen.

A Verhoor ons gebed om Gastvrijheid. 
V Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien als

een gave van U, en open onze handen om de vruchten van uw
schepping te delen in solidariteit. 

A Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid. 
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V En laten wij samen, één in Christus, de woorden bidden die Hij
ons heeft geleerd:

A Onze Vader, die in de hemel zijt
laat Uw Naam geheiligd worden, laat Uw Koninkrijk komen 
en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Vredegroet: Wij wensen elkaar vrede en alle goeds toe.

Mededelingen en toelichting op de collecte
Collecte: voor dak- en thuislozen in Doetinchem (pianospel)
 

De kinderen komen uit de kindernevendienst terug in de kerk. 

Slotlied: De wereld is een toverbal

1 De wereld is een toverbal, 
geen mens weet hoe het worden zal,
maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen.

Refrein:
Dus zullen we er samen iets van moeten maken,
De wereld is een mooi, maar bewerkelijk ding.
Dus zullen we er samen iets van moeten maken,
Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.



2 Bekijk toch eens die wereldkaart, 
de mens is toch iets beters waard.
Je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het helemaal mis. 

Refrein

3 We  praten zus, we praten zo, 
we roepen ach, en wee en oh,
Maar wil je elkaar ooit goed verstaan, 
dan doe je er iets aan!

Refrein

Zegenbede:
 V Wij worden allemaal uitgezonden om het goede nieuws te ver-

kondigen. 
Moge God de Vader, die ons uit de duisternis heeft geroepen
naar het licht, ons maken tot ware dragers van Gods Licht.
Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed heeft verlost,
ons de kracht geven zijn voorbeeld na te volgen en anderen te
dienen. 
Moge God de heilige Geest, die Heer is en het Leven geeft, ons
sterken de schipbreuken van het leven te doorstaan en de kusten
van het heil te bereiken. 
Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige
Geest, ons zegenen en beschermen, nu en altijd.
Laten wij allen van hier heengaan, om het wonder van Gods liefde
bekend te maken. 

A Amen (gezongen).

Pianospel

Na afloop van de viering  is er koffie en thee 
en kunnen we elkaar ontmoeten.



Week van Gebed
In Doetinchem ontvangen we elkaar gastvrij in de verschillende
christelijke gemeenten en bidden samen voor onze stad, ons land en
de nood in de wereld!

Vanaf 19:45 uur inloop met koffie/thee
Aanvang gebedsbijeenkomst 20:00 uur

Maandagavond 20 januari
Heilige Geest Kerk, Bilderdijkstraat 3
Organisatie: Nederlands Gereformeerde Kerk

Dinsdagavond 21 januari
Paskerk – Mariakapel, Prins Hendrikstraat 36
Organisatie: Maria Laetitia Parochie

Woensdagavond 22 januari
Kerkgebouw Het Lichtpunt, Dr. Huber Noodtstraat 76
Organisatie: Baptistengemeente Het Lichtpunt

Donderdagavond 23 januari
PleXat, Dr. Huber Noodtstraat 74a
Organisatie: Pinkstergemeente

Vrijdagavond 24 januari
Goede Herderkerk, Eikenlaan 10
Organisatie: Christelijke Gereformeerde Kerk

Zaterdagavond 25 januari
Taizéviering ‘Buitengewoon vriendelijk’
Aanvangstijd 19:30 uur (!), napraten met koffie/thee
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35
Organisatie: Protestantse Gemeente
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