
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Schrift- en tafelviering 23 januari 2022
Aanvangstijd: 10:00 uur

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

In deze dienst:
voorganger: ds. Wijke Greydanus

organist: Ed Ventevogel
m.m.v.: Marjo Harmsen, Margret van Gessel, 

Ettie de Mos en Bonnie Broekroelofs
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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 217

Stilte

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Gemeente: Amen

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen

Gebed
Voorganger: Met overvloed van goedheid bent U in ons midden
Gemeente: Onuitputtelijk is uw liefde en oneindig uw trouw
Voorganger: Wees de bron van onze vreugde
Gemeente: Vul de leegte van ons tekort met uw genade
Voorganger: opdat ons leven zich vernieuwd
Gemeente: en wij uit uw volheid leven, Amen

We zingen: NLB 67a: 1 en 3

Een ieder gaat zitten

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld

Glorialied: NLB 518: 6

DE BIJBEL GAAT OPEN
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Gebed om verlichting met de heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

We lezen: Lucas 4: 14 – 30

We zingen: NLB 837: 1 en 4

Overweging

We zingen: NLB 385

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorganger: Als teken van zijn liefde
Voor allen die Hem zoeken
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.
Want Hij heeft gezegd:
zalig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid
want zij zullen verzadigd worden.

Tafelgebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn!
Gemeente: De Heer zal u bewaren.
Voorganger: Verhef uw hart!
Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
Gemeente: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Voorganger: Dankbaarheid, lof, de harten hoog, 

stemmen vol van vreugde: dat is wat U toekomt. 
Want toen wij niets waren, 
hebt U ons tot iets gemaakt. 
Toen wij nog geen naam hadden, 
en geen geloof en geen toekomst, 
hebt U ons uw kinderen genoemd. 
Als wij verdwaalden of ons afkeerden, 
hebt U ons niet aan ons lot overgelaten. 



-4-

Als we naar U terug kwamen, 
hebt U ons met open armen ontvangen. 
En zie, U hebt een tafel voor ons klaargemaakt, 
niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, 
opdat we vervuld mogen worden, 
vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. 
U bent al onze lof waardig. 
Daarom zingen we, in dankbaarheid, 
met de Kerk op aarde en in de hemel:

We zingen: NLB 985: 1

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.

Vredegroet
Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Gemeente: Zijn vrede zij ook met u.

Inzettingswoorden bij het brood
Voorganger: Op de avond voor zijn lijden

nam Jezus het brood,
sprak de dankzegging uit,
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brak het en gaf het aan zijn leerlingen.
Hij zei: Dit is mijn lichaam voor U.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Gemeenschap van het brood

We zingen: Eat this bread

Inzettingswoorden beker:
Voorganger: En Jezus nam,

toen de maaltijd afgelopen was de beker,
sprak de dankzegging erover uit en gaf hem rond
en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn 
gedachtenis.

Gemeenschap van de beker

We zingen: Eat this bread
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Dankzegging
Voorganger: U danken wij, Heer onze God,

voor uw goede gaven.
Gemeente: Wij danken U dat u ons leven voedt.

Amen

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

Slotlied: NLB 416

Zegen

Voorganger: …

Gemeente: Amen
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