
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 28 november 2021
Aanvangstijd: 10:00 uur

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

In deze dienst:
voorganger: ds. Helma van Loon

organist: Ed Ventevogel
ouderling van dienst: Ger Middeljans

lector: Helma Bode
m.m.v.  Cantorij Laudate o.l.v. Els van den Nouland

en Elly Foppen op piano
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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 25b (cantorij en gemeente)

Stilte

Groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die niet, nooit loslaat het werk van zijn handen

en ons nabij is met zijn liefde en genade.
Gemeente: Amen.

Drempelgebed
Voorganger: Wij wachten op U, o God, op uw komst, op Uzelf,

op uw licht dat verheldering brengt,
op uw woord dat alles verandert.
open onze oren voor uw woorden van hoop,
open onze ogen voor een nieuw begin,
open onze harten voor het geheim van uw liefde,
die zichtbaar worden zal in een kind ons geboren.
Open onze mond dat wij uw heil niet verzwijgen.

Gemeente: Amen

Een ieder gaat zitten

Inleiding

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld:
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koor: Gij die de wolken scheurt om af te dalen naar de aarde,
laat uw komst ons niet ontgaan.

koor: Gij die in onze wereld komt om ons van het kwade te
bevrijden, ontferm U over ons.

koor: Gij die in het einde komen zult om het oordeel te
voltrekken, maak ons waakzaam tot in het eind.

DE BIJBEL GAAT OPEN

In het midden van de gemeente

De kinderen gaan naar de nevendienst



-4-

Gebed om verlichting met de heilige Geest

We lezen: Jesaja 43: 14 – 21

Koor: NLB 809 (cantorij)

We lezen: Lucas 1: 5 – 25

We zingen: NLB 464: 1 en 2

Overweging

Koor: NLB 809 (cantorij)

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

De organist speelt

Dankgebed – voorbeden – stil gebed

Onze vader verborgen (cantorij)
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede 
een wereld met bomen tot in de hemel 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn 
dieren niet worden gepijnigd 
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nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: NLB 442

Zegen

Voorganger: …

Gemeente: Amen, amen, amen


	PROTESTANTSE GEMEENTE
	DOETINCHEM
	WE BEREIDEN ONS VOOR
	Welkom door ouderling van dienst
	Aansteken van de kaarsen
	Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft Voorganger: die niet, nooit loslaat het werk van zijn handen
	en ons nabij is met zijn liefde en genade. Gemeente: Amen.
	Drempelgebed
	Voorganger: Wij wachten op U, o God, op uw komst, op Uzelf,
	op uw licht dat verheldering brengt,
	op uw woord dat alles verandert.
	open onze oren voor uw woorden van hoop,
	open onze ogen voor een nieuw begin,
	open onze harten voor het geheim van uw liefde,
	die zichtbaar worden zal in een kind ons geboren.
	Open onze mond dat wij uw heil niet verzwijgen. Gemeente: Amen
	Een ieder gaat zitten
	Inleiding
	WE ANTWOORDEN
	Mededelingen
	Collecte
	De organist speelt
	Dankgebed – voorbeden – stil gebed
	Onze vader verborgen (cantorij)
	De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
	Voorganger: …
	Gemeente: Amen, amen, amen

