
 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
1e zondag van Advent, kleur: paars 

 
 

 
 
 

Bloemschikkingen in de Adventstijd 
 
Thema: van U is de toekomst. 
 
Advent is een tijd van inkeer en bezinning. In die donkere tijd voor kerst zijn de schikkingen sober 
en kiezen we ervoor geen bloemen te gebruiken. 
We gebruiken een guirlande, welke de komende adventszondagen van donker naar licht bekleed 
zal worden. De guirlande begint bij de Paaskaars en 
zal worden geleid naar de adventskaarsen. 
 
1e advent, de kleur is paars. (o.a. de liturgische kleur van advent) 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde 
Zijn woord is van het Zijnde 
oorsprong en doel en zin 
 
Voor de adventskaarsen ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig 
en beschermd. 
 
Het moet nog tot bloei komen. 

 



 Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
(Bij het aansteken van de 1e Adventskaars:) 
Eén kaarsje maakt een groot verschil.  
Hij fluistert naar de rest: ‘Doe met me mee,  
als je dat wil,  
want stralen kun je best!’  
  
Vandaag begint een mooie tijd, 
we wachten op de Heer.  
En als het licht zich hier verspreidt  
dan stralen wij steeds meer.   
 
 
Beginlied : Lied/Psalm 25 : 1 en 2 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ 
 
1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
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. 
O.  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. 
O.  Amen. 
 
 
 
 



Psalm van de zondag: Lied/Psalm 25 : 8 
 
8 Zie op mij in gunst van boven,  
wees mij toch genadig, Heer! 

Eenzaam ben ik en verschoven,  
ja, de ellende drukt mij neer. 
‘k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 
 
Gebed om ontferming (afgesloten met ‘zo zingen wij …’) 
 
Kyrie: ‘Kyrie eleison’  

 

  
 
Lied : Lied/Psalm 25 : 10 
 
Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik te allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 



Voor klein en groot samen ... 
 
Projectlied (melodie lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’) 
 
1 Wij bidden om verhalen  
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen,  
Hij komt ons tegemoet.  
  
2 Een boek met mooie woorden  
met plaatjes en een lied:  
Zo laat God van zich horen,  
want Hij vergeet ons niet.   
 
aansluitend is er kinderviering 
 
1e lezing:  Exodus 3,7-12 
 
Lied 545 : 1 en 2 ‘Christus staat in majesteit’ 
 
1 Christus staat in majesteit 
door een stralenkrans omgeven 
op de berg der heerlijkheid, 
licht uit licht en eeuwig leven. 
Halleluja. 

2 Mozes en Elia zijn 
zijn getuigen, want zij weten: 
Hij voltooit de lange lijn 
van de wet en de profeten. 
Halleluja. 

2e lezing: Lucas 9,28-36 
 
Lied 545 : 4 en 5 

 
4 Uit de hemel komt een stem 
die het visioen komt schragen: 
Deze is mijn Zoon; op Hem 
rust mijn eeuwig welbehagen. 
Halleluja. 
 
5 Zo wordt God in glans gekend; 
Hij, het licht van ons verlangen, 
Woont niet in een aardse tent, 
Maar op onze lofgezangen. Halleluja. 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 321 ‘Niet als een storm, als een vloed’ 
 
1 Niet als een storm, als een vloed, 
Niet als een bijl aan de wortel 
Komen de woorden van God, 
Niet als een schot in het hart. 
 



2 Maar als een glimp van de zon,   
een groene twijg in de winter,   
dorstig en hard deze grond -   
zo is het koninkrijk Gods.   
 
3 Stem die de stilte niet breekt,   
woord als een knecht in de wereld,   
naam zonder klank zonder macht,   
vreemdeling zonder geslacht.   
 
4 Kinderen armen van geest,   
mensen gelouterd tot vrede,   
horen de naam in hun hart,   
dragen het woord in hun vlees.   
 
5 Blinden herkennen de hand,   
dovemansoren verstaan hem,   
zalig de man die gelooft,   
zalig de boom aan de bron.   
 
6 Niet in het graf van voorbij,   
niet in een tempel van dromen,   
hier in ons midden is Hij,   
hier in de schaduw der hoop.    
 
7 Hier in dit stervend bestaan    
wordt Hij voor ons geloofwaardig,    
worden wij mensen van God,    
liefde op leven en dood. 

 

 Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden (steeds uitlopend op de acclamatie  

 
 
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 Werelddiaconaat   
 
Slotlied: 452 ‘Als tussen licht en donker’ 
 
1 Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht. 
 
2 Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht. 
 
3 O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht. 
Wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
Uw komst is niet te keren. 
Wil ons de eenvoud leren, 
leer ons Uw toekomst aan. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 

 
Taakdragers in deze viering  
 
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Jannie Boesveld;  
diaken Marjolein Somsen; lector Wilco Onvlee; organist Klaas Doornbos;  
beeld en geluid Marcel Somsen; koster Richard Spanjer; kinderviering Ezrah van Zijtveld;  
tienerviering, Hajo Blok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
  
1e collecte: Stichting Table Mountain 
De eerste levensbehoefte van kinderen is liefde en aandacht. Direct gevolgd door voedsel, een 
veilige plek, scholing en opleiding. Dat is wat Stichting Table Mountain kansarme kinderen en 
kinderen met hiv/aids wil bieden. Door hen een veilige woonplek te bieden binnen gezinshuizen, 
scholing te faciliteren en ze positieve ervaringen te geven. Door Covid is de situatie nu anders en 
zijn Geko en Jacqueline vooral bezig met uitdelen van voedselpakketen en dekenuitgifte wat zeer 
nodig is want Zuid-Afrika is zwaar getroffen en hebben nog meer werkloosheid en armoede dan 
voorheen. 
  
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. Van harte aanbevolen. 
 
3e  collecte: KIA Werelddiaconaat  
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland 
vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in 
bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor 
huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een 
liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. 
Hezenberg/ Preekvoorziening/ KIA Werelddiaconaat   
 
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.  

 

 

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/pagina/272/gift-donatie-algemeen.html  
 

https://site.skgcollect.nl/37/pagina/272/gift-donatie-algemeen.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. 
 
 
Write for Rights- actie zondag 5 december. 

 
De jaarlijkse actie van Amnesty International  
naar aanleiding van de Dag van de Mensenrechten. 
 
We hopen, met inachtneming van de covid regels, samen te schrijven na de dienst van volgende 
week. U kunt ook een pakket mee nemen om thuis de brief/ven te schrijven naar presidenten en 
ministers van justitie bijvoorbeeld. 
U/ jij kunt ook een kaart maken die verstuurd wordt naar de mensen voor wie wordt geschreven, 
zodat zij zelf weten dat er aan hen gedacht wordt. 
De brieven en kaarten hoeft u niet zelf te versturen: lever ze in, bijvoorbeeld in de envelop van het 
pakket, bij een van de drie adressen die in de envelop gedaan zijn.  
Alles wordt dan per adres samen verstuurd. Graag uiterlijk 22 december. 
 
Info: Nel Weststeijn nelweststeijn@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nelweststeijn@hotmail.com


Erediensten PGAD: MK Martinikerk GK Galluskerk 
 
Vanwege het offreren en installeren van een nieuwe cv ketel in de Galluskerk, de oplopende 
besmettingen waardoor 1,5 meter afstand weer de norm is, alsmede de ventilatie in de Galluskerk, 
kunnen we nog niet in Angerlo kerken.  
Wanneer het weer kan zullen we dit kenbaar maken via Zonlicht en via Maanlicht.  
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl 
 
05 december 10.00 uur MK ds. Alain Verheij  Tweede advent 
12 december 10.00 uur MK ds. Jannie Eldering  Derde advent 
19 december 10.00 uur MK ds. Trinus Hoekstra  Vierde advent 
24 december 19.00 uur GK Kinderkerstfeest 
24 december 22.00 uur MK ds. Bert Bomer  Kerstnachtdienst 
25 december 10.00 uur MK ds. Bram Grandia  Kerstmorgen 
26 december 10.00 uur MK ds. Roelie Reiling  
31 december 19.30 uur MK ds. Jannie Eldering  Oudejaarsdag 
02 januari 10.00 uur MK ds. Bert Bomer   Nieuwjaarsdienst 
 
Oecumenische vespers gedurende adventstijd: U bent hier van harte welkom 
   
03 december 19.30 uur Gasthuiskerk  ds. Susanne vd Sluijs / Toos Loman   
10 december 19.30 uur Drempt    ds. Karin Spelt / Bert Bomer    
17 december  19.30 uur Hummelo   ds. Elise Wijnands / Arnold Vellekoop  


