
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 3 mei 2020
Aanvangstijd: 10:00 uur

De liturgische kleur deze zondag is wit:
de kleur van verlichting

In deze dienst:
voorganger: ds. Peter Middelkoop

organist: Teun van de Steeg
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst

We zingen: NLB 66: 1 en 2

Stilte

Groet en Bemoediging

Drempelgebed

Samen hier bijeen
worden we stil
om ruimte te maken voor U

Samen hier bijeen
maken we ons voor even los
van wat ons ketent en op ons drukt

Samen hier bijeen
stellen we ons open
voor een vleugje wind
waarmee we verder mogen gaan

Amen.

We zingen: NLB 66: 3

Inleiding

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld

Glorialied: NLB 654: 1, 2 en 3
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DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de heilige Geest

We lezen: Nehemia 9: 6 – 15

We zingen: NLB 346: 1, 2, 7, 8, 9 en 10

We lezen: Johannes 10: 1 – 11

We zingen: NLB 23c: 1, 2 en 5

Overweging

We zingen: NLB 647: 1, 3 en 4

WE ANTWOORDEN

Mededelingen door ouderling van dienst

Collecte

De organist/pianist speelt

Als de voorganger bekend is met menti.com kunnen gemeentele-
den via www.menti.com dank- of voorbeden invoeren.
Als je bij menti komt, wordt een code gevraagd. Deze krijg je te 
zien voorafgaand en tijdens de dienst. 
Menti is een programma op internet waarmee de voorganger met-
een kan zien welke dank- en voorbeden er aangedragen worden.
Deze worden meegenomen in de gebeden.
Als je wilt dat jouw naam bij de voorbede wordt genoemd zet er 
dan een afzender bij.
De aanvragen komen namelijk anoniem binnen.

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

http://www.menti.com/
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We zingen: NLB 657: 1, 3 en 4

Zegen

Voorganger: …

Gemeente: Amen, amen, amen
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