PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 30 januari 2022
aanvangstijd: 10:00 uur
Thema: Aan ons de keuze…..

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

In deze dienst:
voorganger: pastor Thea Berendsen
organist: Ed Ventevogel
zangers: Laudate

-2-

WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan
Zingen: NLB 905: 1 en 2 – Wie zich door God alleen laat leiden

Groet en bemoediging
Ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gemeente:
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Ouderling:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Ouderling:
genade en vrede zij met u allen!
Drempelgebed
Zingen: NLB: 905: 3 en 4

Een ieder gaat zitten.

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld
Na elke intentie afgesloten met:
Voorganger:
…………en zo bidden wij U zingend tesamen:
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Glorialied: NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van
de Schrift

Schriftlezing: Jesaja 61: 1 - 3
Zingen: NLB 275: 1, 2 en 3 –Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Schriftlezing: Lucas 4: 14 - 30
Zingen: NLB 275: 4 en 5

Overweging
Zingen: NLB 686 – de Geest des Heren heeft een nieuw begin ……

WE ANTWOORDEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Collecte
Muziek
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meegenomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam.
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Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan
Zingen slotlied: NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en zegen
Voorganger:
Gemeente:

………………
Amen, amen, amen

