
Protestantse Gemeente Doetinchem 
Viering zondag 15 november 2020 – in de Slangenburgse kerk  
9e zondag van de herfst – Kleur groen –  
Thema: Leven vanuit ‘Liefde en Vrijheid’  
Voorganger:  Pastor Rien Baauw – organist: Sietse Strating  
                        Met medewerking van zanggroepje.  
Orgelspel 
 
Welkomst woord en mededelingen – door de ouderling van dienst  

 

Bij het aansteken van de kaarsen 
 
Liturgie is……. 
Verbondenheid creëren – Elkaar in liefde ervaren. 
Samen het licht ontsteken, samen bidden, luister en spreken, 
Nu…. even niet samen zingen. 
Liturgie is vieren, het feest van samen zijn, 
voedzaam geloven in goede dingen. 
Liturgie is delen; scheppende liefde, voedzame aandacht, 
innerlijke rust, helende stilte, gedeelde zorg,  
strelende handen, genezende kracht. 
Liturgie is gaan, zonder vast ritueel. 
Hij ging ons voor – sta op en ga in Zijn spoor. 
 
Stilte ………. Wij willen stil zijn voor God   
 
Lied Nr. 283: In de veelheid van geluiden    
 
Aanvangswoorden  
Waar twee, drie, meer of minder in uw naam geloof delen, 
hoop koesteren, liefde schenken.  
Elkaar toeknikikken – Elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven. 
Daar bent U in hun midden als bron van leven.    
Met maar twee, drie, minder of meer durft u het aan. 
Een nieuw begin te maken, 
Een andere weg te wijzen. 
Zo verandert u eenlingen – in een volk dat samen gaat.   

Bemoediging 
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: Die ons roept om mens te zijn  
Allen: OM VERVULD VAN LIEFDE EN VRIENDELIJKHEID 

SAMEN OP WEG TE GAAN. 
 

Openingsgebed 
 

Voorg.: God van liefde,  
we zijn hier bij elkaar om te luisteren naar woorden, 
om ons te bezinnen – om te spreken, te bidden,  
om een zegen over onze levensweg. 
Om voor U neer te leggen wat moeilijk is  
en… waarbij we hulp nodig hebben. 
Om voor U neer te leggen wat ons blij en dankbaar maakt. 
Om te bidden – te danken voor Uw Schepping. 

 
Allen: Wilt U het goede in ons aanspreken –  

ons helpen en beschermen, 
op de weg die U ons wijst – Amen. 

  
Lied: Nr. 538: 1, 2, 4: Een mens te zijn op aarde    

 
Mensen in Uw dienst 

 
Voorg.: U roept mensen in uw dienst 

beweegt mensen tot mededogen, 
vraagt ons om het spoor te volgen van Jezus, uw kind, 
een weg van ontferming en vrede, 
een reis van Genesis naar Openbaring, 
een tocht van chaos naar mensenland, 
minste met de minsten, 
broeder en zuster van hen die lijden en  
verschopt worden. 

Allen: Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm U over ons   



Voorg.: Want Uw wereld kraakt soms in haar voegen. 
Bossen sterven, oorlogen woeden, 
de aarde bloedt, de mensen huilen. 
Stuur ons op weg om recht te doen en lief te hebben, 
zodat ééns onze wereld en wij allen 
zullen leven in het licht van uw gerechtigheid. 

Allen: Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm U over ons   

 
Lied: Nr. 305: Alle eer en alle glorie    
 
Thema: Leven vanuit Liefde en Vrijheid – Inleiding 
 
1e Bijbellezing: Leefregels uit: Woord voor Woord 
 
Lied: Nr. 119a : 1, 4: Uw woord omvat mijn leven   
 
2e Bijbellezing, N.T.: Marcus 4: 35-41: ‘Storm op het meer’  
 
Overdenking   
 
We luisteren naar orgelmuziek…….. “Land van Hoop en Glorie” 
 
Credo – Omdat onze woorden 
Voorg. Omdat onze woorden soms zo schraal zijn, 

onze gebaren zo krachteloos, onze blik zo kortzichtig, 
onze harten soms zo kil, 
hebben wij een ander nodig, met menselijke warmte. 

Allen: Daarom gedenken wij Jezus van Nazareth. 
Voorg. Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 

onze perspectieven vaak zo op onszelf gericht, 
onze visioenen slechts van hier en nu, 
hebben wij een medestander nodig, die liefde, recht en trouw ons leert. 

Allen: Daarom herinneren wij ons Jezus van Nazareth. 
Voorg. Omdat onze angsten zo talrijk zijn, 

onze dood soms zo gewoon, ons leven zo vaak te vergeefs, 
onze oplossingen een deel van ons probleem; 
hebben wij een iemand nodig, die zegt: 
een nieuw begin is altijd mogelijk. 

Allen: Daarom geloven wij Jezus van Nazareth. 

Dankgebed – Voorbeden – Stilgebed – Onze Vader 
 
Onze Vader ( NBV ) 
Allen : 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad.   
 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
in eeuwigheid.           Amen   
 
Levenskunst …………………… 
 
Lied: Nr. 425: Vervuld van uw zegen  
 
Heenzending: 
Mogen ook deze herfst de regendruppels zachtjes op je hoofd vallen, 
de lichte wind je geest verfrissen, 
de zonneschijn je hart verwarmen, 
de last van de dag je niet te zwaar vallen 
en moge God je zegenen met zijn liefde. 
 
Voorganger:  Zegen ……. 
 
Gemeente: Amen, amen, amen              
 
Aan de uitgang vindt u gelegenheid om uw gaven te geven      
 
We groeten elkaar 
 


