
 

 

 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
Zondag 5 december 2021 

 

 
  

Tweede Advent 
 
 
 

Bloemschikkingen in de Adventstijd 
 
Thema: van U is de toekomst. 
 
Advent is een tijd van inkeer en bezinning.  
In die donkere tijd vóór kerst zijn de schikkingen sober  
en kiezen we ervoor géén 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 wordt geleid naar de adventskaarsen. 
 
Tweede Advent. De kleur is paars.  
 
Tekst bij 2de Advent: 
‘Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer’. 
 

Tekst Taizé 

Jacobsschelp met kaarsvet (zelf gesmolten) en een lontje of een waxine lichtje.  
Johannes doopte met Levend water, in het morgenlicht vol verwachting. 

 



 

 

Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken (ook de adventskaarsen) 
 
De tekst die bij het aansteken van de kaarsen wordt voorgelezen door de ouderling van dienst  
 
2e Advent:  
Een vlam die langzaam groter wordt  
vertelt een mooi verhaal.  
Het licht van onze goede God  
schijnt voor ons allemaal.  
 
Geloof maar dat Hij mensen ziet.  
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’  
Want God vergeet de mensen niet,  
Hij komt ons tegemoet.    
 
Beginlied 444: 1, 2 en 3   ‘Nu daagt het in het oosten’  
 
1 Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.  
 
2 De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht. 
 
3 Zij die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten - 
begroeten ’t morgenrood.  
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de 
gemeente 
O. We beginnen deze viering door te belijden  

dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. 

A.  EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN. 
O. Goede God, breng ons in dit uur dichterbij u,  

dichterbij elkaar, dichterbij onszelf,  
en in het reine met het menszijn hier op aarde. 

A. OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN. 
O. Amen. 
 
Psalm van de zondag: Lied 90: 1 en 8  ‘Gij zijt geweest, o Heer’ 
 
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 



 

 

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen, 
o God, bescherm ons in ons onvermogen, 
bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Kyrie  
gebed van ontferming 
 
Lied : 90 (vervolg), 6 en 7 
 
6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 
7 Wend u tot ons, keer tot ons weder, Here, 
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 
schenk ons het morenrood van uw genade, 
dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 
Vergun uw volk, na jarenlange druk, 
nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 

 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Zondag gebed 
 
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.   
 
Voor klein en groot samen ... 
aansluitend is er kinderviering 
 
Eerste lezing: Maleachi 3: 1 - 4 
Lied 454: 1, 2 en 3  ‘De mensen die gaan in het duister’  



 

 

 
 
2 Zij zullen weer zingen van vreugde, 
de angst en de nood zijn voorbij, 
geen vijand marcheert door de straten, 
de kinderen spelen weer vrij. 
 
3 De stok die hen sloeg is gebroken, 
geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 
Zij krijgen weer tijd van leven, 
er is een begin van geluk. 
 
Tweede lezing: Lucas 3: 1- 6 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 440: 1, 3 en 4 ‘Ga, stillen in den lande’  
 
1 Ga, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet. 
De intocht is op handen 
van Hem die wonderen doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
3 Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn,  
toen mijn armzalig leven  
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen  
waarin ik vreugde vind,  
maar toen bent U gekomen  
en wist ik mij bemind. 
 
4 Gij schenkt met volle handen, 
die Zelf de armoe draagt. 
Gij maakt Uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 



 

 

 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  Perspective Danes/ Pastoraat/ Amnesty 
 
 
Gemeente gaat staan 
 
 
Slotlied: 422  ‘Laat de woorden’ 
 
1 Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.  
 
2 Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt :  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.  
 
3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.  
 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
 



 

 

Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Alain Verheij uit Alphen aan den Rijn; ouderling van dienst Stefan Bos;  
diaken Gudrun Gilhuis; lector Pollyan van Swigchem; organist Klaas Doornbos;  
beeld en geluid Marcel Somsen; koster Piet Klooster; kinderviering, Ezrah van Zijtveld 
 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Perspective Danes 
Doelen voor de maand december zijn: 
-  De huizen warm houden: door 10 kachels te kopen voor 10 gezinnen in nood.  
Deze houtkachels zijn van cruciaal belang, vooral voor kansarme gezinnen,  
omdat ze deze in de winter gebruiken om te koken én om hun huizen te verwarmen. 
150 euro/kachel x 10 gezinnen = 1500 euro 
 
– We willen de  ongeveer 80 begunstigden, kinderen van het After School-programma  
en hun ouders, jongeren van Alpha-groep en Widows Support Group met een gezellig kerstdiner 
zegenen. Naast het kerstdiner creëren we een context waarin we het evangelie op een warme en 
gastvrije manier presenteren aan al onze begunstigden. Een boodschap van Gods liefde! 
Met 500 euro kunnen we  een mooi warm kerstdiner verzorgen. 
 
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. Van harte aanbevolen. 

 
3e collecte: Amnesty 
Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. 
In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en 
gelijkheid. Het beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het 
opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van 
migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. 

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  

 
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.  
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 
 
 

Mededeling van de Ghanawerkgroep 
 
Op 12 december worden na de Ghanaviering kersthartjes en kerststerren  verkocht ten bate van 
het  Ghanaproject. We hopen dat u de tijd en gelegenheid neemt om er een paar te kopen.  
De prijzen zijn 1, 2,3 of 4 euro. Er kan gepind worden.  
U kunt ze ook door de week in de openingstijden van de kerk van 11.00 – 14.00 uur kopen. 
 

mailto:nelweststeijn@hotmail.com


 

 

Kerstattenties brengen 
 
Op zondag 12 december zullen er 68 attenties van de Diaconie voor de 85+ers in de kerk staan. 
Wij hopen dat veel mensen zin en tijd hebben om een paar attenties weg te brengen voor de kerst. 
 
Eventuele vragen kunt u stellen aan:  
Corrie Weeda, Marjolein Somsen  
of Gudrun Gilhuis per mail: ghgg4824@gmail.com Telefoon: 0655896443 
 
 

Erediensten en Vespers in december  
 
In verband met de laatstgehouden persconferentie en de consequenties daarvan voor de diverse 
kerkgenootschappen heeft de kerkenraad PGAD het advies van de PKN zoveel mogelijk 
overgenomen.  
Er is besloten om de kersnachtviering op 24 december 2021 alleen online uit te zenden.  
De online uitzending zal 's middags worden opgenomen in de Martinikerk en de gemeenteleden 
kunnen dan thuis om 22.00 uur de kerstnachtdienst online volgen.  
De kerstmorgenviering gaat gewoon door om 10.00 uur in de Martinikerk.  
In de Galluskerk vindt geen kerstviering plaats.  
 
De ochtendviering op nieuwjaarsdag komt ook te vervallen.  
Deze viering houden we op zondag 2 januari om 10.00 uur in de Martinikerk.  
 
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl 
 
 
12 december 10.00 uur MK ds. Jannie Eldering  Derde advent, Gospeldienst 
19 december 10.00 uur MK ds. Trinus Hoekstra  Vierde advent 
24 december 22.00 uur online 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:  
vanwege de coronaregels aanvang 16.00 uur 
 
In de adventsweken worden in verschillende kerken in Doesburg, Drempt en Hummelo elke vrijdag 
vespers gehouden, korte diensten ter voorbereiding op het kerstfeest.   
Deze vieringen waren gepland op vrijdagavond, maar vanwege de huidige coronamaatregels 
vinden ze op vrijdagmiddag 16.00 uur plaats.   
De eerstvolgende vesper is op vrijdag 10 december in de kerk van Drempt.   
Een zanggroep verleent medewerking en de predikanten Karin Spelt en Bert Bomer gaan voor.   
 
Op weg naar de geboorte van het Kind van Bethlehem is steeds het thema in deze vieringen: 
bijzondere geboortes in de Bijbel.   
Op 10 december komt de geboorte van Samuël, de latere profeet, ter sprake. 
De dienst duurt ongeveer 40 minuten,  wordt opgenomen en 's avonds uitgezonden.    
Een mooi moment van verstilling in deze adventsweken.   
Bezoekers uit onze kerkgemeenschap zijn ook van harte welkom om de vesper bij te wonen. 
 
10 december 16.00 uur Drempt   ds. Karin Spelt / Bert Bomer    
17 december  16.00 uur Hummelo  ds. Elise Wijnands / Arnold Vellekoop  
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