
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 25 september 2022
Aanvangstijd: 10:00 uur

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

In deze dienst:
voorganger: ds. Rosemarie van der Hucht

organist: Ed Ventevogel
m.m.v.: cantorij Laudate o.l.v. Els van den Nouland
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen
Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: Licht dat terug komt

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

Votum, groet en drempelgebed

We zingen: We zoeken U als we samen komen
1. Wij zoeken U als wij samen komen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat er  eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.

2. Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

3. Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

4. Wij vragen U om behoud en zegen
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
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We zingen: NLB 146: 1 en 3

We gaan zitten

Kyriëgebed
We antwoorden steeds met NLB 301k

Glorialied: Gloria

Gebed bij de opening van het woord

DE BIJBEL GAAT OPEN

We zingen: NLB 322 (cantorij en gemeente om en om)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

We lezen: Jozua 1: 1 – 9

We zingen: NLB 695 (cantorij en gemeente om en om)

We lezen: Marcus 5: 24 – 34

We zingen: NLB 900

Verkondiging

Muzikaal intermezzo
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We zingen: NLB 686: 1 en 3

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

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.

Collectes
Tijdens de collecte zingt de cantorij: Leliën draagt de woestijn

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

Slotlied: NLB 416: 1 en 4

Zegen
gemeente: gezongen Amen.
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