
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 14 juni 2020
Aanvangstijd: 10:00 uur

De liturgische kleur deze zondag is groen:
de kleur van de schepping, het leven en de hoop

In deze dienst:
voorganger: ds. Ina Veldhuizen

organist: Sieds Bosgraaf
m.m.v.: Bonnie Broekroelofs en Robert Zanting
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: Psalm 100: 1

Voorganger: Roep uit met blijdschap:
Gemeente: God is hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,
Zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.

We zingen: Psalm 100: 3

Stilte

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
In de gemeenschap van de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen

Gebed

We zingen: Psalm 100: 4

We gaan zitten
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We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld en opening 
van de Schriften

Glorialied: Gloria (2x)

Gloria, gloria,
in excelsis Deo!
Gloria, gloria,
alleluia, alleluia!

DE BIJBEL GAAT OPEN

In het midden van de gemeente

We lezen: Handelingen 2: 43 – 47

We zingen: NLB 975: 1 en 4

Overweging

We belijden ons geloof en spreken uit (staande):

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
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ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen.

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

(Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de collectes 
en voorbeden aan te dragen via Menti.

Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze 
code wordt getoond terwijl er muziek klinkt. De dank- en voorbede wor-
den meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je ei-
gen naam)

Voorbeden

MAALTIJDVIERING

Als de diaken brood en wijn klaar zet, kunt u/jij ook de bedekking 
van brood en wijn bij de eigen tafel er af halen. 

V. De Heer zal bij u zijn.
G. De Heer zal u bewaren.
V. Verheft uw harten
G. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

…

En samen spreken we het lied uit van de nooit ophoudende glorie:

http://www.menti.com/
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G: Heilig, heilig, heilig God, 
God zo krachtig en sterk;
Hemel en aarde zijn vol van uw glorie,
hosanna in de hoge!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge!

…

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.

We wensen elkaar de vrede toe

Delen van brood en wijn

Een ieder kan brood en wijn, dat al voor u/jou klaarstaat, van de tafel ne-
men. 

Terwijl we brood en wijn tot ons nemen, klinkt het lied Steeds op-
nieuw van Elly & Rikkert

Steeds opnieuw 
Zal ik je tegenkomen 
Hier in dit huis 
Dat stormen heeft doorstaan 
Dan breken wij het brood 
En delen onze dromen 
En hebben lief 
Voor we verder gaan
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Dankzegging
V: Voor het leven dat uw Zoon met ons deelt,
G: Danken wij U
V: Voor de gemeenschap met elkaar, dichtbij en verder weg
G: Danken wij U
V: Nu u ons in de wereld zendt, vragen wij
G: Leidt ons door Uw heilige Geest.
Amen

We gaan staan.

We zingen: NLB 970: 1

Zegen

Voorganger: …

Gemeente antwoord met: NLB 970: 4


	PROTESTANTSE GEMEENTE
	DOETINCHEM
	WE BEREIDEN ONS VOOR
	Welkom door ouderling van dienst
	Aansteken van de kaarsen
	Voorganger: Roep uit met blijdschap: Gemeente: God is hij.
	Hij schiep ons, Hem behoren wij,
	Zijn volk, de schapen die Hij hoedt
	en als beminden weidt en voedt.
	Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
	en van Jezus Christus, onze Heer
	In de gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeente: Amen
	Bemoediging
	Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen
	Gebed
	We zingen: Psalm 100: 4
	We gaan zitten
	WE ANTWOORDEN
	Mededelingen
	Collecte
	(Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de collectes en voorbeden aan te dragen via Menti.
	Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code wordt getoond terwijl er muziek klinkt. De dank- en voorbede worden meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je eigen naam)
	Voorbeden
	MAALTIJDVIERING
	Als de diaken brood en wijn klaar zet, kunt u/jij ook de bedekking van brood en wijn bij de eigen tafel er af halen.
	Onze Vader
	En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
	Voorganger: …
	Gemeente antwoord met: NLB 970: 4

