
Protestantse Gemeente Doetinchem 
Viering zondag 27 juni 2021 – in de Slangenburgse kerk 

Tweede zondag van de zomer – kleur groen 
Thema: ‘Een nieuw Normaal’ 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken 
Laten we ons warmen aan het licht, 
laat de vlam van de hoop en verlangen in ons opgloeien.  
God van goedheid en liefde – geef ons een geest om U te kennen, 
een hart om U te zoeken, 
wijsheid om U te vinden, 
gedrag dat U bevalt. 
Trouwe volharding als wij op U wachten, 
en de hoop U uiteindelijk te omarmen. 
 
Stilte… wij willen stil zijn voor God 

 

Lied: LB 217: 1, 2, 3 en 4: De dag gaat open voor het woord des Heren  
 

Aanvangswoorden – Ruimtelijke ordening van de Geest – Alfred C. Bronswijk   
 

Geest van God, aanvaard onze mensenstad, 
met z’n structuren en relaties – met z’n behoeften en belangen,  
met z’n wensen en wetten – met z’n wirwar van huizen en straten, 
met z’n teveel menselijk gedoe. 
 

Geest van God, bewoon deze mensenstad, 
neem intrek in onze relaties en structuren, 
neem intrek in onze behoeften en belangen, 
neem intrek in onze wensen en wetten, 
neem intrek in onze straten en huizen, 
maak ze tot een beweging naar U toe. 
 

Geest van God, beweeg onze mensenstad. 
dat wij onderdak vinden in Uw droom, 
dat wij ons niet fixeren op wat wij van de wereld maken , 
dat wij beseffen Uw bouwvakkers te zijn, dat wij wereldwijd en levenslang 
de ruimtelijke ordening van Uw Geest ten dienste staan.     
 
Lied: LB 704 : 1 en 3: Dank, dank nu allen God 
 
Bemoediging: 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger: Die ons roept om mens te zijn. 
Gemeente: OM VERVULD VAN LIEFDE SAMEN OP WEG TE GAAN . 



Openingsgebed 
 
Voorganger: Gij die mensen leidt, laat uw Woord weer klinken                                            
 in ons midden.                                                                                     
 En doe ons Hem herkennen die ons de weg wijst. 
 Die ons leert bidden. 
 Jezus die tegen ons zegt: ‘Ik Ben de Weg’, 
 Jezus de Levende, die ruimte en levensadem geeft. 
Gemeente:  MOGE WIJ HEM ONTMOETEN 
Voorganger: Geef ons een zuiver hart  
Gemeente: DAT WIJ U MOGEN ZIEN 
Voorganger: Een ootmoedig hart 
Gemeente: DAT WIJ U MOGEN HOREN 
Voorganger: Geef ons een hart vol liefde  
Gemeente: DAT WE U MOGEN DIENEN 
Voorganger: Een hart vol geloof 
Gemeente: DAT WE IN U MOGEN BLIJVEN      –  AMEN      
 
Lied: LB 971: 1 en 3: Zing een nieuw lied voor God, de Here   

 
Kyriegebed – Gebed tot de Schepper 
 
Lied: LB 305: 1 en 3:  Alle eer en alle glorie 
 

Woorden uit de Bijbel 
 
Om liefde  – een bewerking van Psalm 84  

 

Om liefde bouwen wij een huis 
een woonplaats voor toekomst  
pleisterplaats voor mensen onderweg.  
 
Om liefde breken wij af 
muren van vooroordelen 
angst en verlamde schouders. 
 
Om liefde bouwen wij op 
een woning voor ontmoeting 
ruimte om te delen pijn en verdriet 
hoop en kracht – geloof in God en mensen. 
Ons spiegelend in mus en zwaluw. 
 
Lied: LB 84: 1 en 2: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
 
2e Lezing uit het Evangelie van Johannes 14: 4 – 7: ‘Jezus spreekt met de leerlingen’ 
 
Lied: LB 849: 1 en 2: Zoek de wegen van de wijsheid  
 
Overdenking 



 
Orgelspel 
 
Lied: LB 838: 1, 2 en 4: O grote God die liefde zijt 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, onze Schepper, 
die ons man of vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld,  
die ons liefheeft als een vader, die ons omzorgt als een moeder, 
die ons vertroost en vergeeft, 
en die ons de mogelijkheid geeft tot een nieuw begin.  
 

Wij geloven in Jezus Christus, die als Mens geleefd heeft, 
door God gezonden, om alle mensen heel nabij te zijn, 
die de liefde heeft geleefd door te helen en te genezen 
en door niet te haten. 
 
Wij geloven in de Heilige Geest, die bezielt en die vreugde geeft, 
die de mensen doet hopen, tegen beter weten in 
en die de bron is van ons geloof. 
 
Wij geloven dat de mensen elkaar nodig hebben 
om samen God te dienen, 
om de schepping bewoonbaar te maken voor iedereen, 
door samen te delen en er te zijn voor elkaar  
en… aan het ‘Nieuwe Normaal’ samen gestalte te geven. 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader  
 
Lied: LB 423: Nu wij uiteengaan  
 
Heenzending       
Het ga jou goed, 
dat je je niet laat leiden door wat je allemaal bezit. 
dat je niet wordt beoordeeld om wat je kunt of doet,  
Dat je jouw kijk op het leven niet laat bepalen 
door wat anderen over je zeggen. 
Maar… dat het de goede woorden van de zegen zijn 
die aan jou Gods liefde bevestigen. 
Draag dan de zegen van God en ga in vrede. 
 
Zegen… afgesloten met het gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel      
 

Aan de uitgang is er gelegenheid om uw gaven te geven 

en…  koffie en thee buiten 
 
 


