
PROTESTANTSE GEMEENTE 
DOETINCHEM 

 
 
 

Gezamenlijke viering de Wingerd en Catharinakerk 
2 augustus 2020  

aanvangstijd: 10:00 uur 
 
 

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

 

 

(Erland Sibuea, Bali 2013) 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Teun van de Steeg 
zang: Jopie Ferweda en Ab van der 

Vliert 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB 287: 1 en 5 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader  
 en van Jezus Christus, de Heer 
Gemeente:  Amen 
 
Bemoediging  
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed  
Voorganger: Gezegend bent U trouwe God. 

Geen moment van deze dag, 
geen ogenblik van ons leven zijn wij zonder U. 

Gemeente: Gezegend bent U. 
Voorganger: U bent het licht dat ons duister doorbreekt. 
Gemeente: U bent de adem die ons leven doet. 
Voorganger: U bent het brood dat onze honger stilt. 
Gemeente: Gezegend bent U. 
   Amen 
 
Zingen: Psalm 92: 1 en 3 
 

Een ieder gaat zitten. 
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We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld  
Het gebed wordt afgesloten met de woorden: 
Voorganger:  …………en zo bidden wij: 
Gemeente: Heer ontferm U, 
   Christus ontferm U, 
   Heer ontferm U over ons. 
   Amen. 
 
Zingen glorialied: NLB 305 
 

 
DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Het gebed wordt afgesloten met de woorden: 
Voorganger:  …………en zo bidden wij: 
Gemeente: Laat Uw woord in ons leven, 
   In ons denken, 
   In ons doen, 
   In ons spreken, 
   In ons geloven, 
   Amen. 
 
Schriftlezing: Mattheus 14: 13 - 21 
 
Zingen: Psalm 23b: 1 en 4 
 

Overweging     
 
Zingen: NLB 992 
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WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   
 
Muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
Dankgebed – Voorbeden  
Na iedere intentie bidden we: 
Gemeente:  vervul ons met Uw geest,  
   Geef adem en kracht aan mensen. 
 
 Stil gebed - Onze Vader 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 

Zingen: NLB 425 
 

Zegen 
Voorganger:  De Eeuwige zij voor je om je de goede weg te wijzen. 
Gemeente: De Eeuwige zij naast je, om je in de armen te sluiten 

 en je te beschermen. 
Voorganger: De Eeuwige zij achter je om je te bewaren voor vals 

heid. 
Gemeente: De Eeuwige zij onder je, om je op te vangen als je 
valt. 
Voorganger: De Eeuwige zij in je, om je te troosten in verdriet. 
Gemeente: De Eeuwige zij om je heen om je te verdedigen tegen 
kwaad. 
Voorganger: wees zo gezegend door de genade van Jezus Chris 

tus onze Heer  
en de liefde van God,  
en de gemeenschap van de Heilige Geest. 

Gemeente: Amen. 

http://www.menti.com/

