
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 7 maart 2021
Aanvangstijd: 10:00 uur

De liturgische kleur deze zondag is paars:
de kleur bezinning en inkeer

In deze dienst:
voorganger: ds. Ina Veldhuizen

organist: Teun v/d Steeg
m.m.v.: Marjo Harmsen en de Wingerd cantorij
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Voor aanvang van de dienst: Vluchtkerk

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed , hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, heir is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis,
Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

We zingen: Psalm 25: 7 en 8

Stilte
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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

Gebed

We zingen: NLB 997

DE BIJBEL GAAT OPEN

Inleiding

We lezen: Johannes 10: 11 – 18

We zingen: NLB 23c: 1, 2 en 3

Overweging

We zingen: NLB 1007

WE ANTWOORDEN

Mededelingen
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Collecte
Tijdens de collecte luisteren we naar opnames van de cantorij: NLB 117 
en Taizé “Laudate omnes gentes”.

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

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.

We zingen: NLB 998: 1, 2 en 3

Zegen

Voorganger: …

Gemeente antwoord met: NLB 998: 4
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