
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 28 juni 2020
Aanvangstijd: 10:00 uur

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

De rijke man en de arme Lazarus
Is er , of gaat er iets mis met bezit?

In deze dienst:
voorganger: ds. Engelage

organist: Ed Ventevogel
m.m.v.: Rebekka Davelaar en Riet Keijzer
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

Muziek: Lauren Daigle: Once and for all

God I give You what I can today
These scattered ashes that are hid away

I lay it all at Your feet

From the corners of my deepest shame
The empty places where I've worn Your name

Show me the love I say I believe

O Help me to lay it down
Oh, Lord I'll lay it down

O let this be where I die
My Lord with thee crucified

Be lifted high as my kingdoms fall
Once and for all, once and for all

There is victory in my Savior's loss
And in the crimson flowing from the cross

Pour over me, pour over me

O let this be where I die
My Lord with thee crucified

Be lifted high as my kingdoms fall
Once and for all, once and for all

O Lord I lay it down
O Lord I lay it down

Help me to lay it down
O Lord I lay it down
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O let this be where I die
My Lord with thee crucified

Be lifted high as my kingdoms fall
Once and for all

Once and for all
O Once and for all
Once and for all

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van die Heer
Die toekomst scheppend en leven brengend
Hemel bij aarde brengt.
Die daaraan trouw blijft
Hier en nu en in eeuwigheid.
Die niet loslaat wat zijn hand begon:
Een wereld vol van zijn liefde!

En daarom zeggen we vol lef
Tegen een ieder die het horen moet:

Genade met jou en jou en jou en vrede
In de naam van de Vader,
De Zoon en de Heilige Geest
Nu en alle dagen.
Tot in zijn lichte toekomst toe!
Amen!

Gebed aan het begin

We zingen: NLB 1005: 1, 2 en 5

Inleiding

Gebed om ontferming

We zingen afsluitend: NLB 274: 2
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Aanzeggen van Gods genade

We zingen: NLB 146c: 1, 2 en 5

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen: Lucas 16: 19 – 31

We zingen: NLB 976: 1, 2 en 3

Overdenking

Muziek: Cain: Rise up

In the dark and all alone, growing comfortable
Are you too scared to move, and walk out of this tomb

Buried underneath, the lies that you believed
Safe and sound, stuck in the ground

Too lost to be found
You're just asleep, and it’s time to leave

Refrein

Come on and rise up, take a breath, you’re alive now
Can’t you hear the voice of Jesus calling us

Out from the grave like Lazarus
You’re brand new, the power of death couldn’t hold you

Can’t you hear the voice of Jesus calling us
- ut from the grave like Lazarus

Rise up, rise up, rise up
Out from the grave like Lazarus

When He said your name, the thing that filled your veins
Was more than blood, it’s the kind of love that washes sin away

Now the door is open wide, the stones been rolled aside
The old is gone, the Light has come so

Refrein
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He’s calling us to walk out of the dark
He’s giving us new resurrected hearts
He’s calling us to walk out of the dark
He’s giving us new resurrected hearts

Refrein

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Inzameling / Muziek

(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)

Gebeden

We zingen: NLB 416: 1 t/m 4

Zegen

http://www.menti.com/
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Muziek: Lauren Daigle; Once and for all *

God, ik geef je wat ik kan vandaag,
deze verstrooide as die ik verborgen hield,

ik leg het allemaal aan je voeten neer.

Van de uithoeken van mijn diepste schaamte,
de lege plekken waar ik Je naam heb gedragen

Laat me de liefde zien Ik zeg dat ik geloof.

O Help me om het neer te leggen.
O Heer, ik zal het neerleggen.

O laat dit zijn waar ik sterf;
mijn Heer, met u gekruisigd

word ik opgeheven als mijn koninkrijken vallen
voor eens en altijd, voor eens en voor altijd.

Er is overwinning in het verlies van mijn Heiland
en in de karmozijnrode stroom van het kruis,

giet die uit over mij, giet die uit over mij

O laat dit zijn waar ik sterf;
mijn Heer, met u gekruisigd

word ik opgeheven als mijn koninkrijken vallen
eens en voor altijd, eens en voor altijd.

O Heer, ik leg het neer.
O Heer, ik leg het neer.

Help me om het neer te leggen.
O Heer, ik leg het neer.

O laat dit zijn waar ik sterf;
mijn Heer, met u gekruisigd

word ik opgeheven als mijn koninkrijken vallen
voor eens en voor altijd,

eens en voor altijd,
o eens en voor altijd,
eens en voor altijd.
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Muziek: Cain, Rise up (vertaling)

In het donker en helemaal alleen, aan comfort gewend,
ben je te bang om in beweging te komen

en weg te lopen uit dit graf,
begraven onder de leugens waarin je bent gaan geloven

Veilig en wel, diep onder de grond
te verloren om gevonden te worden ...

je bent alleen in slaap, het is tijd om te vertrekken.

Refrein

Kom op, sta op, neem een hap adem, je leeft nu.
Hoor je de stem van Jezus niet die ons roept

uit het graf net als Lazarus
Je bent nagelnieuw,

de macht van de dood kon je niet gevangen houden
Hoor je de stem van Jezus niet die ons roept

uit het graf net als Lazarus
Sta op, sta op, sta op

uit het graf net als Lazarus

Toen hij je naam sprak, was wat je aderen vulde
meer dan bloed, een soort liefde die de zonde wegspoelt

Nu staat de deur wijd open, de steen is weggerold
het oude is verdwenen, het Licht is verschenen dus

Refrein

Hij roept ons op de duisternis te verlaten
Hij geeft ons nieuwe opgestane harten

Hij roept ons op de duisternis te verlaten
Hij geeft ons nieuwe opgestane harten

Refrein
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