
 

PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 

SLANGENBURGSE KERK 

12 juni 2022 

kleur: wit 

voorganger: ds. Klaas Bakker 

piano: Julian Bohn 

m.m.v. Muziekgroep Ancora 

Pianospel 

Welkomstwoord en mededelingen  

VOORBEREIDING 

De kaarsen worden aangestoken  

Gedicht 

Stilte  

Aanvangslied: Psalm 8: 1, 2, 5 en 6 (de gemeente gaat staan) 

Bemoediging en groet 

v.  Onze hulp is de naam van de Heer,  

a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

v. Zijn genade en vrede zij met u allen.  

a.  Amen.  

Drempelgebed 

v.  Trouwe God,  

telkens weer verbindt U zich met ons mensen 

 en bent U aanwezig op de weg van ons leven 

 als één die moed geeft en weg wijst. 

a. U DANKEN WIJ. 

v. Dooradem ons met uw Geest,  

zodat ook wij ons verbonden weten met U  

en met wie op onze weg komen. 

a. VERNIEUW ONS HART. AMEN. 

(de gemeente gaat zitten) 

Inleiding  

Kyriegebed: v. … ‘zo bidden wij’: LB 301g  

Glorialied: LB 304 



 

SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met LB 333  

Lezing Eerste Testament: Spreuken 8: 22-31  

Muziekgroep Ancora: ‘Een land om van te dromen’ 

Zeg nooit: ‘Onze wereld is gebroken,  

en de mens tot vrijheid niet in staat.’  

Zeg nooit: ‘Niemand kan op vrede hopen,  

alles gaat nu eenmaal als het gaat.’  

Refrein  

Want een land, een land om van te dromen  

stuwt de mensen uit hun slavernij  

tot zij juichen, met tranen in de ogen:  

Goede God, we zijn er, eind’lijk vrij!  

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  

dat een mens niet zonder bedding kan.  

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  

Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten,  

er is niemand hier, die ons bevrijdt.’  

Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’  

Zeg nooit: ‘Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd.’  

 

Zeg nooit dat het vreselijke lijden  

toch het noodlot is van ons bestaan.  

Zeg nooit: ‘Stil maar, wacht op beet’re tijden.’ 

Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’  

Evangelielezing: Johannes 3: 1-6  

Lied: LB 686 

Overweging 

Muziekgroep Ancora: ‘dedication’, arr. Margaret Rizza  

Lied: LB 652 

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen  

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Kerken met Stip 

Slotlied: LB 687 (de gemeente gaat staan) 

Wegzending en zegen  

Muziekgroep Ancora: ‘Carolans welcome’ en ‘Oh Danny boy’, beide arr. HW 

 

Koffie, thee of limonade in de kring 


