
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 24 januari 2021
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: pastor Mia Tankink

organist: Ed Ventevogel
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Muziek

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Stilte

Aanvangslied: Zo maar een dak boven wat hoofden

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Zijn genade en vrede zij met u allen
Gemeente: Amen

Inleiding

Kyriëgebed

Glorialied: De organist speelt: Eer zij God in onze dagen

DE BIJBEL GAAT OPEN

Eerste lezing: Jona 3: 1 – 5, 10

Lied: Psalm 89: 7

Evangelielezing: Marcus 1: 14 – 20

Lied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Overdenking

Orgelspel
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Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,
onze Here;
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 derde 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.
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 er muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de collec-
tes 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). In de kerkzaal kun je ook je vinger opsteken om iets voor de 
gebeden aan te dragen.

http://www.menti.com/
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Dankgebed – voorbeden – stil gebed

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.

Korte bezinning

Gezang: NLB 328: Here Jezus om Uw woord

Zegen

Voorganger: …

Wegzending
Amen, amen, amen.
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