
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering  20 maart 2022
Aanvangstijd: 10:00 uur

Thema: Waarom niet...

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

In deze dienst:
voorganger: ds. Helma van Loon –  Kuiper

pianist: Maria Woerd
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 277: 1e keer cantorij, 2e keer allen

Stilte

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

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

Drempelgebed
Voorganger: Veertig jaren onderweg was uw volk in de woestijn.

Veertig dagen was de tijd van de beproeving van 
uw Zoon
Veertig dagen zijn wij nu met elkaar op weg naar 
Pasen door de woestijn van ons bestaan
Ook door ons is het dat dit bestaan verdort,
dat de tuin wildernis wordt.

Gemeente: Vergeef ons ongeloof, onze liefdeloosheid en ons 
gebrek aan hoop.
Leer ons de weg kennen van Jezus Christus die 
zijn kruis op zich nam om ons voor te gaan door 
de woestijn en dood naar nieuw leven, een nieuw 
begin. Amen

We zingen: Psalm 25b: 1 cantorij: coupletten; allen: refrein

We gaan zitten
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Inleiding

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld:
NLB 547: 1 cantorij, 2 en 3 allen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Cantorij: Naar u mijn God

We lezen: Lucas 13: 1 – 9

We zingen: Wij gaan op reis

Refrein: Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

1. In het begin klinken woorden van leven
bloemen van hoop bloeien in de woestijn,
want onze Heer heeft het kwaad verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn.

2. Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.

3. Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven!
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom.
Gooi al je kwaad in het vuur van vergeving.
Dan draag je vruchten, keer je maar om.
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We lezen: Johannes 12: 37 – 50

We zingen: NLB 921 1e keer cantorij, daarna 2 keer allen

Overweging

We zingen: NLB 544: 1 cantorij, 3 en 5 allen

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte (bij de uitgang)

De cantorij zingt: Benedictus (Gounod)
Gemeenteleden thuis kunnen tijdens de muziek via www.menti.com 
dank- of voorbeden- invoeren. Ook de aanwezige gemeenteleden kunnen
voorbeden aandragen tijdens de muziek.

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 nevendienst
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: NLB 418

Zegen

Gemeente: Amen, amen, amen (gezongen)
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