
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 1 mei 2022
Aanvangstijd: 10:00 uur

Thema: geraakt en aangeraakt door het visioen van licht, vrede
en verbondenheid!

De liturgische kleur deze zondag is wit:
de kleur van verlichting

In deze dienst:
voorganger: Pastor Thea Berendsen

organist: Teun v/d Steeg
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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 280: 1, 3 en 5

Stilte

Groet en Bemoediging
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van

Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap 
van de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

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

Drempelgebed
Mogen wij onszelf geroepen weten lichtdragers te zijn…

Ontsteken van licht op de 7-armige kandelaar
(geholpen door kinderen en de ouderling van dienst)

Tijdens het ontsteken zingen we: NLB 221

We gaan zitten

We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld
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Gebeden acclamatie
Voorganger: Heer, ontferm U!
Gemeente: Christus, ontferm U!

Glorialied: NLB 868: 1, 2 en 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

DE BIJBEL GAAT OPEN

Gebed om verlichting met de heilige Geest

We lezen: Habakuk 1: 2 – 3; 2: 1 – 4

We zingen: NLB 802: 1,2 en 3

We lezen: Johannes 14: 15 – 21

We zingen: NLB 802: 4, 5 en 6

Overweging

Stiltemoment

We zingen: NLB 1010: 1, 2 en 3

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte

Muziek

Dankgebed – voorbeden – stil gebed



-4-

Onze Vader
Voorganger: Onze Vader in de hemel,

wees een barmhartige Moeder op aarde
en maak ons tot mensen verbonden met U.

Gemeente: Dan wordt uw Naam geheiligd.
Al doende recht en gerechtigheid.
Zal uw rijk worde gevestigd.

Voorganger: Uw wil geschiede,
uw wil tot vrede op aarde.
Laat oorlog en strijd in vergetelheid raken,
laat ook alle voorbereidingen tot terrorisme, 
aanslagen, moord voorbij zijn, voorgoed 
uitgebannen zijn.
Moge vredestichters de aarde be-erven

Gemeente: Leid ons niet in de verzoeking
geen oog te hebben voor noden en behoeften 
van de ander, geen hand uit te steken.

Voorganger: Verlos ons van het kwade,
bevrijd ons van alle boosaardigheid
Moge ook elke kleine tirannie
in onze dagelijkse omgang
met elkaar verdreven worden.

Gemeente: Moge onder ons toenemen de 
verantwoordelijkheid voor elkaar, de onderlingen 
solidariteit, de genegenheid en bekommenis.

Voorganger: Want van U is het rijk,
al lijkt het misschien nog nergens op.

Gemeente: Van U is de kracht,
al lijken wij die soms te ontberen.

Voorganger: Van U is de heerlijkheid,
al bespeuren wij soms nog veel ellende.

Gemeente: Van U is uiteindelijk de toekomst,
Kome wat komt! Amen
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We zingen:  NLB 913

Afsluitend woord m.b.t. het thema

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

We zingen het Wilhelmus: NLB 708: 1 en 6

Zegengebed

Voorganger: Gaandeweg vrede huis aan huis,
eens zullen grenzen verdwijnen,
zal het koninkrijk komen

Gemeente: Gaandeweg vrede van hart tot hart,
eens worden vreemden vrienden.

Voorganger: Gaandeweg vrede, van land tot land,
van dorp tot dorp, van stad tot stad.
Langs mensenwegen breekt het door.

Gemeente: Gaandeweg vrede,
van hand tot hand, van mond tot mond.
In mensenogen licht het op.

Voorganger: De Ene, onze God, zal ons met vrede zegenen,
ons behoeden en bewaren.
De Levende zal zijn aanschijn over ons doen 
lichten en onze harten bewegen tot het goede.
De Eeuwige is met ons,
gaandeweg, onderweg,
tot aan het einde der tijden.

Gemeente: Amen, amen, amen (gezongen)

Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 3
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