
 

 

 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
Zondag 7 november 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 



 

 

 
 

Beginlied :  LB 974: Maak ons uw liefde, God 
                     1 – cantorij, 2 – gemeente, 3 – cantorij, 4 en 5 gemeente. 
 

cantorij 1 Maak ons uw liefde God,  
  tot opmaat van het leven! 
  Wij zijn geroepen om  
  haar zingend door te geven. 
  De wereld zegt ons niet  
  de goede woorden aan. 
  Vernieuw ons hart en doe  
  ons uw beleid verstaan. 
 

allen  2 Wij zijn aaneengevoegd,  
  bedacht met uw genade. 
  Op liefde hebt Gij ons  
  gebouwd, bedeeld met gaven. 
  En wat wij zijn draagt bij  
  tot welzijn van elkaar. 
  In onze eenheid wordt  
  uw liefde openbaar. 
 

cantorij 3 Elkaar bidden wij toe:  
  volhard in het geloven, 
  Verlies uw vreugde niet  
  en kom uw pijn te boven. 
  Laat lichten uw gezicht  
  over de duisternis 
  waarin de ander in  
  gemis gevangen is. 
 

allen  4 Zeg toch het goede aan,  
  ook wie u kwaad toewensen. 
  De zon gaat op in uw  
  nabijheid bij de mensen. 
  Hun vreugden en verdriet  
  zullen u niet ontgaan; 
  in uw omarming heeft  
  eenzaamheid afgedaan. 
 

allen  5 God, laat geen mensenkind  
  uit uw ontferming vallen. 
  Weer met uw ruime hart  
  het kwade van ons allen. 
  Gij zijt te goeder trouw  
  geweest van het begin. 
  Vasthoudend blijft Gij tot  
  uw liefde overwint. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 

Bemoediging  
 

ouderling Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gemeente DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN  
ouderling Die genadig is en ruimte geeft 
gemeente DIE ONS VERLICHT EN DRAAGT 
 
Drempelgebed  

 

ouderling Wees hier aanwezig, God ons gegeven  
  Dat wij u horen met hart en ziel. 
  Zie ons, ontvang ons, laat ons niet vallen. 
  Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
  Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
  Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede 
  Wees hier aanwezig, 
  Dat wij u horen met hart en ziel. Amen. 
 
Psalm van de zondag:  Psalm 146c: 1, 5 en 6  
 
1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,  
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstig, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!  
 
6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja!  
 
 
 
 



 

 

 
 
Kyrië en Gloria 

gebed van ontferming - beantwoord met: 

301a.  

 

 
 
 

Glorialied : Lied 929   
 
cantorij  1 Zoals de regen onverwacht  
  een moede aarde op nieuwe krachten brengt,  
  zoals een bedding leeg en dor 
  plotseling volstroomt en leven brengt,  
 
allen  zo is mijn God,  
  zo overkomt Hij mij,  
  een bron die uitbreekt  
  in mijn woestijn;  
  ik adem op,  
  de  dood ontkomen.  
 
cantorij  2 Zoals het daglicht te middernacht  
  zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,  
  maar in de morgen stralend nieuw  
  de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt,  –  
 
allen  zo is mijn God,  
  zo overkomt Hij mij,  
  een licht dat uitbreekt.  
  Ik hef het hoofd,  
  en ik sta op,  
  de dood ontkomen.  
 
 

 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 



 

 

 
 
 
Lezing:    Leviticus 19: 1-2. 9-18  
 
1: De Heer zei tegen Mozes: “ Zeg tegen de gemeenschap van Israel:  
2: Wees heilig, want ik, de Ene, jullie God, ben heilig. 
 
9: Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de hoek van je akker en raap wat blijft 
liggen niet bijeen. 10: Je wijngaard zal je niet helemaal kaalplukken en wat in je wijngaard op de grond 
valt, zal je niet oprapen. Laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik, de Ene, ben uw God. 
11: Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12: Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, 
want daarmee ontwijd je de naam van je God, van mij, de Ene! 13: Beroof niemand en pers een ander 
niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14: Spreek geen vloek uit over een dove 
en plaats geen struikelblok voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God, ik de Ene.  
15: Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet 
naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16: Breng het leven van een ander niet in 
gevaar door in zijn leven te stoken. Ik ben de Ene, uw God. 17: Wees niet haatdragend ten opzichte van 
je broeder en zuster. Nee, roep je metgezel ter verantwoording en laad niet omwille van een ander 
schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren tegen iemand van je gemeenschap.  
18: Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Ene, uw God.  
 

Lied: LB 320: 1, 2 en 3  
  
1 Wie oren om te horen heeft  
hore naar de wet die God hem geeft:  
Gij zult geen vreemde goden  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden.  
 
2 Bemin uw Heer te allen tijd.  
Dien Hem met alles wat gij zijt.  
Aanbid Hem in uw daden.  
Dit is het eerste en grote gebod,  
de wil van God, uw Vader.  
 
3 – Bied uw naaste de helpende hand.  
Spijzig de armen in uw land,  
een woning wilt hen geven.  
Het tweede gebod is 't eerste gelijk;  
doet dit, en gij zult leven.  
 
Lezing:  Marcus 12: 28-34  
 
28 Dan komt een van de schriftgeleerden naderbij; hij heeft naar hen geluisterd terwijl ze discussieerden 
en beseft dat hij hun goed heeft geantwoord; hij stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle? 
29 Jezus antwoordt: het eerste is: ‘hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één; 30 En liefhebben 
zul je de Heer, je God, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht’ 
(Deut. 6,4-5)! 31 Het tweede is dit: Heb je naaste lief als jezelf (Lev. 19,18)!- een ander gebod, groter 
dan deze, is er niet! 32 De schriftgeleerde zegt tot hem: goed, leermeester!- het is wáár wat u zegt, dat 
Hij de Ene is en dat er buiten Hem geen andere God is; 33 En hem liefhebben met heel je hart, met heel 
je inzicht en met heel je kracht, en de naaste liefhebben als jezelf betekent veel meer dan alle 
brandoffers en rookoffers! 34 Jezus ziet hoe verstandig hij oordeelt, en zegt tot hem: je bent niet ver van 
het koninkrijk Gods! Toen heeft niemand het meer gewaagd hem een vraag te stellen.  

 



 

 

 

 
 
Lied: LB 320: 1, 4 en 5.   
 
1 Wie oren om te horen heeft  
hoor' naar d' wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust  haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken.  
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 
5 De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –  
vergeef al wie u griefde.  
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijve in ons de liefde. 
  
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied: 829   1- cantorij, 2 en 3 gemeente. 

 
cantorij  1 De liefde gaat ons voor  
  van den beginne;  
  zij is een lichtend spoor,  
  een vuur van binnen dat straalt. 
 
allen  2 De hoop die in ons is  
  en ons doet leven,  
  dat is een erfenis  
  om door te geven voorgoed 
 
allen  3 Wij houden ons bereid  
  om te ontvangen  
  de Geest die ons geleidt  
  en ons verlangen vervult. 
 

  
Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, 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  Rode Kruis / Pastoraat / KIA Zending  
 
gemeente gaat staan 
 
Slotlied: LB 791 1 – gemeente, 2 – cantorij, 3 – gemeente, 4 – cantorij, 5 en 6 gemeente. 
 
allen  1 Liefde, eenmaal uitgesproken,  
  als Uw Woord van het begin.  
  Liefde wil ons overkomen,  
  als geheim en zegening.   
 
cantorij 2 Liefde die ons hebt geschapen,  
  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
  alles overwinnend wapen,  
  laatste woord dat vrede maakt.   
 
Allen  Liefde luidt de Naam der namen,  
  waarmee Gij U kennen laat.  
  Liefde vraagt om ja en amen,  
  ziel en zinnen metterdaad.   
 
cantorij 4 Liefde waagt zichzelf te geven,  
  ademt op van goede trouw.  
  Liefde houdt ons in het leven,  
  daarop hebt Gij ons gebouwd.  
 
allen  5 Liefde laat zich voluit schenken 
  als de allerbeste wijn. 
  Liefde blijft het feest gedenken 
  waarop wij uw gasten zijn. 
 
allen  6 Liefde boven alle liefde, 
  die zich als de hemel welft 
  over ons: wil ons genezen, 



 

 

  bron van liefde, liefde zelf! 
 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
 

 
 
Taakdragers in deze viering.... 
 

Voorganger ds. Erica Meijers; ouderling van dienst, Ernst Boesveld; diaken, Klaas Muller; 
lector, Nanda van der Werff; organist, Gijs van Schoonhoven; cantorij van de Martinikerk o.l.v. 
Reinoud G. Egberts; beeld en geluid, Anne Smeets; koster, Ate van der Werff; 
kinderviering,Stefan Bos 

 
Bij de inzameling van de gaven 

De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
  
1e collecte: Rode Kruis 
Tienduizenden mensen in Nederland leven in armoede, ondanks de aantrekkende economie en het 
personeelstekort in sommige sectoren. Alleenstaande ouders en ondernemers, maar ook arbeids-
migranten die tot de coronacrisis werkten als schoonmaker of huishoudelijke hulp.  
Toen hun werk stopte door de lockdowns, kregen sommigen tijdelijke hulp in eigen gemeenschap, maar 
inmiddels zijn ze afhankelijk van hulpinitiatieven in de buurt en van het Rode Kruis. Hoe ellendig moet 
het voelen om niet eens een warme maaltijd, maandverband, luiers of tandpasta te kunnen kopen? 
zoveel nood in ons land is onacceptabel! Daarom deelt het Rode Kruis al sinds het begin van de crisis 
boodschappenkaarten uit, vooral aan mensen die nergens anders terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat 
ze niet in aanmerking komen voor hulp bij de voedselbank. 
 
2e collecte: Pastoraat 
De werkgroep Pastoraat heeft in 2021 een budget van 1.000 euro. Hiervan worden onder andere de 
kosten van de gedachtenisborden, visitekaartjes en overdenkingkaartjes voor de stiltehoek betaald. 
Deze collecte is mede ter dekking van deze kosten. 
 
3e collecte: KIA Zending  
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een 
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een Bijbels theologische 
opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na 
huiselijk geweld. 
 
 

 
 
 



 

 

 
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://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 
 
Vieringen in november.... 
 
14 november  ds. Elise Wijnands   Oecumenische themadienst:  Zeven wegen.... 
   pastor Wim Gilsing  een manier van leven 
 
21 november  ds. Bert Bomer   Gedachtenisviering 
 
28 november  ds. Trinus Hoekstra  Adventsproject Table Mountain 
 
14 november Cantates van Bach in de Martinikerk 
Zondag 14 november om 15.30 uur wordt Cantates van Bach uitgevoerd  
door het Luthers Bach Ensemble uit Groningen o.l.v. Tymen Jan Bronda  
Kaarten via www.stidomu.nl  of telefonisch: 06 536 717 15 
 
Website PGAD 
Vanaf 4 november is het adres van de website van de PGAD www.pg-angerlodoesburg.nl . 
Kopij kunt u sturen naar website@pg-angerlodoesburg.nl . 
Mocht het openen van de website niet direct lukken, wis dan de geschiedenis van uw browser; 
deze herinnert zich nog het oude adres en dat zit m soms dwars!  
 

https://site.skgcollect.nl/37/pagina/272/gift-donatie-algemeen.html
http://www.stidomu.nl/
http://www.pg-angerlodoesburg.nl/
mailto:website@pg-angerlodoesburg.nl

