
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 12 december 2021
Aanvangstijd: 10:00 uur

Gaudete

Thema: Jubel, zing van vreugde en juich! Magnificat!

De liturgische kleur deze zondag is roze:
de kleur van halfweg. Het paars van inkeer en boete wordt 
vermengd met het wit van het feest. De vreugde van het

komende feest breekt al door.

In deze dienst:
voorganger: ds. Thea Berendsen

organist: Ed Ventevogel
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

Openingslied: NLB 91a

Groet en bemoediging

Drempelgebed

We zingen: NLB 216

Een ieder gaat zitten

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld
Elk gebed wordt afgesloten met: Zo bidden wij u zingend tesamen:

We zingen: NLB 647: 1, 3 en 4

DE BIJBEL GAAT OPEN

De kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed om verlichting met de heilige Geest bij de opening 
van de Schrift
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Eerste lezing: Sefanja 3, 14 – 20

We zingen: NLB 459: 1, 2 en 3

Tweede lezing: Lucas 1, 39 – 56

We zingen: NLB 459: 4, 5 en 6

Overweging

We zingen: NLB 466: 1, 3, 5 en 7

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: NLB 444
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Wegzending en zegen in de zin van ruim baan maken voor 
de komst van de Zoon van God:

V: Ene en Eeuwige, maak mij een instrument van uw liefde.
Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen.

G: Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.

V: Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen.

G: Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen 
herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde 
brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, laat me licht 
ontsteken.

V: Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, 
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om te beminnen.

G: Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven.

V: Mogen wij ons met elkaar door en in U gezegend weten.
Gaat nu allen heen in die vrede!

Gemeente: Amen, amen, amen
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