
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 15 november 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: Teun v/d Steeg
m.m.v.: Marjo Harmsen
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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 130c: 1

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

We zingen: Psalm 130c: 3

We gaan zitten

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

Glorialied: NLB 882: 1

DE BIJBEL GAAT OPEN

In het midden van de gemeente

We lezen: Habakuk 3: 1, 2
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We zingen: NLB 156: 1

We lezen: Habakuk 3: 3 – 11

Muziek

We lezen: Habakuk 3: 16 – 19

We luisteren naar: NLB 156: 3

Overweging

We zingen: NLB 910: 4 

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 bij-
dragen komen anoniem binnen. Als je wilt dat we weten wie deze voorbede 
vraagt, sluit dan af met je eigen naam.

Gebeden

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.

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

…

Samen zingen wij: NLB 985: 3

…

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 nemen.
Terwijl we brood en wijn tot ons nemen, klinkt het lied ‘I am sure I 
shall see the goodness of the Lord’

(Vertaling: Ik ben er zeker van dat ik de goedheid van de Heer zal zien in 
het land van de levenden. Ja, ik zal de goedheid van onze God zien, 
houd moed, vertrouw op de Heer.)

Dankzegging
Voorganger: Voor het leven dat uw Zoon met ons deelt,
Gemeente: DANKEN WIJ U
Voorganger: Voor de gemeenschap met elkaar, dichtbij en ver

weg
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Gemeente: DANKEN WIJ U
Voorganger: Nu u ons in de wereld zendt, vragen wij
Gemeente: LEIDT ONS DOOR UW HEILIGE GEEST

AMEN

We zingen: Behoed en bewaar, jij ons lieve God

Behoed en bewaar Gij ons
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1 Be hoed- en be waar- Jij ons, lie ve-

          

God, wijs Jij ons de goe de- we gen-


          

Wil in de woe stijn- het man na- zijn,

          

om geef- Jij ons met jouw ze gen.-

         

Wil in de woe stijn- het man na- zijn,

          

om geef- Jij ons met jouw ze gen.-

         

Behoed en bewaar Gij ons
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1 Be hoed- en be waar- Jij ons, lie ve-

          

God, wijs Jij ons de goe de- we gen-


          

Wil in de woe stijn- het man na- zijn,

          

om geef- Jij ons met jouw ze gen.-

         

Wil in de woe stijn- het man na- zijn,

          

om geef- Jij ons met jouw ze gen.-

         

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht, 
nabij ons in donk’re tijden. (2x)

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God
en geef ons geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.(2x)
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Zegen

Voorganger: …

Gemeente antwoord met:
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen.(2x)
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