
 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

DOETINCHEM 
 
 

 
 
 
 

Gezamenlijke zomerviering 31 juli 2022 
De Wingerd en Catharinakerk 

Aanvangstijd: 10:00 uur 
 

2e in de zomerserie over de getijden van de dag: avond, nacht, 
morgen 

 

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

 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Ed Ventevogel 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
 
Zingen: NLB 215: 1, 2 en 7 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging 
Voorganger: Genade zij u en vrede 
 Van God onze Vader 
 en van Jezus Christus deHeer. 
 Amen 
 
Voorganger:  Onze hulp is de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed 
Voorganger:  Van God is de aarde, 
Gemeente:  de wereld en al haar bewoners, 
Voorganger: zie hoe goed en kostbaar is het 
Gemeente: als mensen in eendracht samen leven. 
Voorganger: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 
Gemeente: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand 
Voorganger: als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen, 
Gemeente: zouden de stenen gaan roepen, 
Voorganger: Heer, open Gij onze lippen, 
Gemeente: en onze mond zal Uw lof verkondigen, Amen. 
 
Zingen: NLB 139: 1 en 6 
 
Inleiding 
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Bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
kyrië 301g 
 
Zingen: glorialied NLB 705: 1, 2 en 4 

 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: Genesis 32: 23 - 32 
 
Zingen: NLB 904: 1, 4 en 5 
 
Schriftlezing: Openbaringen 22: 1 - 5 
 
Zingen: NLB 747: 1 en 8 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 263 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Muziek - collecte 

Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
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Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam 

 
 
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. 

 
 
Zingen: NLB 416 
 
Zegen 
 


