
 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
2e zondag van de herfst, kleur: groen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied : Lied/Psalm 139 : 1 en 2 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja, overal op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.  
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak 
met de gemeente 
 
O.  Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in  
 met de woorden van de Psalmist: 
     Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond  
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
A  EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN. 
 
V Op de drempel van deze dienst bidden wij U:  
 raak ons aan met Uw Geest,  
 vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
A  OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN. 
V.  Amen. 
 
Psalm van de zondag: Lied/Psalm 139 : 4 
 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed om ontferming (afgesloten met ‘zo zingen wij …’) 
 
Kyrië: ‘Kyrie eleison’ (Dienstboek nr. 18) 

 
 
 
Gloria: Lied/Psalm 139 : 8 en 10 
 
8 ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen 
 
10 O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na.  
Hoe schoon is alles wat Gij doet.  
Hoe kostelijk in overvloed  
zijn uw onpeilbare gedachten,  
ik overdenk die al mijn nachten.  
 
 
 
 



 
 
 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Voor klein en groot samen ... 
aansluitend is er kinderviering 
 
1e lezing:  1 Koningen 10,14 – 11,6 
 
Lied 912: 1 en 2 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ 
 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
2e lezing: Openbaring 13 
 
Lied 912: 3 en 4 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd.  
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 438: 1, 2 en 4 ‘God lof! Nu is gekomen’  
 
1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 



de duivel en zijn macht. 
 
2 Hij wilde zich verlagen  
en daalde van zijn troon;  
een ezel mag Hem dragen,  
Hem sieren staf noch kroon.  
Hij wil zijn koningsmacht  
en majesteit verhullen,  
om nederig te vervullen  
wat God van Hem verwacht.  
 
4 Gij armen en verdrukten,  
wáár gij op aarde zijt,  
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, -  
houd moed, Hij nadert al!  
Gij moogt uw held ontvangen,  
de vorst van uw verlangen,  
met liederen zonder tal!  

  
 Het delen 
 

De gebeden 
dankgebed, voorbeden (steeds uitlopend op de acclamatie  
      ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’ 
 

 
 
stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 

Onze Vader die in de hemel 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. 
 
 
 
 



 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling Stichting Table Mountain/ Preekvoorziening/ KIA Vredesweek  
 

 
Slotlied: Lied 838 : 1 - 4 ‘O grote God die liefde zijt’ 
 
1 O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.  
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.  
 
3 Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,  
opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.  
 
4 Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord;  
het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.  

 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
 
 
 



 
 
 

 
Taakdragers in deze viering... 
Voorganger ds.Trinus Hoekstra, ouderling van dienst, Ernst Boesveld; diaken, Marjolein Somsen; 
lector, Pollyan van Swigchem; organist, Wilbert Berendsen; beeld en geluid, Daniël Snieder; 
koster, Richard Spanjer; kinderviering, Ezrah van Zijtveld 
   
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting Table Mountain   
Hoe is het nu in Zuid Afrika regio Kaapstad met Geko en Jaquliene Donkerbroek? Zij zijn nog 
steeds actief met het uitdelen van voedselpakketten, eind augustus/begin september hebben zij 
weer 60 pakketten uitgedeeld. De nood is namelijk nog erg hoog omdat de derde golf Covid ook 
hier weer grote impact had op zowel de besmettingen, werkloosheid en armoede. Verder hebben 
zij een dekenuitgifte aktie ondersteund in de afgelopen winter (juni/juli/augustus). Deze dekens zijn 
uitgedeeld aan dak-en thuislozen. De lente is nu officieel begonnen en we hopen op warmer weer 
want de afgelopen weken waren koud en nat. Helaas door Covid is ons guesthouse nog niet open, 
maar we hopen op betere tijden.  
 
2e collecte: Preekvoorziening 
In 2021 is € 2.200 begroot voor gastpredikanten die voorgaan in onze kerken. De inzet van deze 
predikanten is nodig om het rooster voor onze beide kerken ingevuld te krijgen. Deze collecte is 
mede ter dekking van deze kosten.  
 
3e  collecte: KIA Vredesweek  
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict 
in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in 
Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en 
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.  
 
Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! 
 
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift 
kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk en de 3e collecte 
is de extra collecte. 
 
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html 
 

 



 
 
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.  
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij. 
 
1e collecte voor diaconie:  
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
 
2e collecte voor kerk:  
NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
3e collecte (o.v.v. doel):  
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
 
Collectanten gezocht. 
 
Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. 
Uitzichtloosheid en jarenlang onzeker wachten. 
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen nog altijd opgroeien. 
Wij gunnen hen een beter leven! 
Daarom komen we samen in actie en organiseren o.l.v. KERK IN ACTIE in 2021 opnieuw een huis-
aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
  
Wij zijn op zoek naar mensen die met ons samen tussen 22 en 27 november in een paar straten 
willen collecteren. 
Hoe meer mensen, deste lichter is het werk. 
Achter in de kerk liggen een paar folders van Kerk-in-Actie. 
Frank Smeets kan u verdere toelichting geven. 
U mag uw naam, telefoonnummer en email adres achterlaten op een post-it. 
  
Wilt u er nog even over nadenken? 
Neem dan een kaartje mee waarop de contactgegevens van de coördinator (Frank Smeets) staan. 
  
Vòòr 3 oktober moeten de collectanten namen worden doorgegeven aan Kerk-in-Actie. 
Wilt u daarom alstublieft zo snel mogelijk reageren? 
 
Vieringen in oktober ... 
 
03 oktober  ds. Bram Grandia   Dienst van Schrift en Tafel mmv de cantorij? 
10 oktober  ds. Ferdinand van Melle 
17 oktober  ds. Kees Bochanen 
24 oktober  ds. Bram Grandia 


