
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 17 oktober 2021
Aanvangstijd: 10:00 uur

De liturgische kleur deze zondag is groen:
de kleur van schepping, het leven en de hoop

In deze dienst:
voorganger: ds. Ina Veldhuizen

organist: Teun v/d Steeg
m.m.v. de cantorij
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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: NLB 975: 1 cantorij, 2 allen

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

Gebed

We zingen: NLB 975: 3

Een ieder gaat zitten

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld

De cantorij zingt: Klein Kyrië (Teun van de Steeg)

Als glorialied zingt de cantorij: Uyai Mose

In het midden van de gemeente
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De kinderen gaan naar de nevendienst

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de heilige Geest

We lezen: Jesaja 25: 6 – 9

We zingen met de cantorij: NLB 809

We lezen: Lucas 22: 14 – 20

We zingen: NLB 388: 1 en 4 cantorij, 5 en het refrein allen

Overweging

We zingen: NLB 340b (staande)

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

Dankgebed – voorbeden

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

We zingen: NLB 975: 4

MAALTIJDVIERING

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
Gemeente: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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…

We zingen: NLB 985: 1

…

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
Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij 525 uit He-
melhoog.

Dankzegging

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

Zegen

Voorganger: …

We antwoorden met de cantorij: NLB 425
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