
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 3 april 2022
Aanvangstijd: 10:00 uur

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

In deze dienst:
voorganger: pastor Mia Tankink

pianiste: Maria Woerde
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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 221: 1 en 3

Stilte

Groet en bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde geschapen heeft

Voorganger: Genade en vrede voor u van God onze Vader, 
door onze Heer Jezus Christus, in de 
gemeenschap van de Heilige Geest

Gemeente: Amen

Drempelgebed

We zingen: Psalm 71: 1 en 2

We gaan zitten

Inleiding

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereldtijd

DE BIJBEL GAAT OPEN

In het midden van de gemeente

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Gebed om verlichting met de heilige Geest

We lezen: Jesaja 58: 7 – 10

We zingen: NLB 537: 1, 2 en 3

We lezen: Johannes 8: 1 – 11

We zingen: NLB 538: 1 en 2

Overweging

We zingen: NLB 538: 3 en 4

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte
(bij de uitgang)

Pianospel

Dankgebed – voorbeden – stil gebed

Onze Vader: NLB 1006

De kinderen komen terug uit de nevendienst
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: NLB 1010: 1, 2 en 3

Zegen

Voorganger…

Gemeente: Amen
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