
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op 30 januari 2022 
 

 
 

  
 
Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 

De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied 66: 1, 2 
 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
 



2 Kom, ziet nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de wateren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak 
met de gemeente 

 
Bemoediging: 
 
O.   Onze Hulp is in de naam van de Heer 
G.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O.   Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G.   EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ EENMAAL BEGON 
O.   De Heer zij met ons. Amen. 
 
Drempelgebed: 
 
Uw Naam, zo vreemd vertrouwd: 
Ik zal er zijn, Ik ben er bij, 
hier, nu, bij jou, in alles 
wat je met je draagt. 
 
Uw Naam, zo vreemd vertrouwd, 
een huis om in te schuilen, 
een plek, een land 
om thuis te zijn, 
in vrede te bewonen. 
 
Uw Naam, zo vreemd vertrouwd, 
wees hier als licht, 
als warmte om ons heen 
een wenkend vergezicht, 
een nieuwe hoop 
om mee op weg te gaan 
van hier, in uw verheffend spoor. 
 
Uw Naam, 
moge die ons tot zegen zijn, 
uw toekomst tegemoet! 
Amen. 
 
Lied van de zondag: 283: 1, 2 en 4 
 
1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 



2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Kyrie en Gloria 

gebed van ontferming 
 

Lied 66: 3 en 5 
 
3 Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zingt alom op aard,  
looft Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wank’len heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
5 ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
En brengt U, Heer de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaart het, neem mijn offer aan. 
 

 De Bijbel in het midden 

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

 
Voor klein en groot samen ... 
 
1e Schriftlezing :  Jesaja 62:1-5 

Lied 176: 1 en 6 
 
1 Om Sions wil zwijg ik niet stil, 
maar zal het heil des Heren, 
Jeruzalem, met luide stem 
lofzingend profeteren; 
totdat uw leed gewroken is, 
totdat uw licht ontstoken is, 
totdat gij straalt in ere.  
 



 
6 Ruim baan, ruim baan!   
Gods volk mag gaan 
naar ’t  land van melk en honing. 
Trek  voort, trek voort!   
Ga door de  poort                                          
van zijn verheven woning. 
De volken zien uw heilige spoor, 
zij  volgen het en neigen voor 
de standaard van uw koning. 
 
1e Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1, 4 -11 
 
Lied 223: 2 en 3 
 
2  Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
‘t harde leven stelt een vraag aan God, 
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.  
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, hij zegent wat Hij kan.  
Hij zegent vredezoekers, leeft ervan.  
 
3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 
Wees een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstomt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leven de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 
 

Evangelielezing: Johannes 2: 1-11 

 
Lied 791: 1, 2 en 3 
 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 
2 Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3 Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 



Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel, daarna Lied 791: 4, 5 en 6 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5 Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf. 
 

 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 
 
 

Slotlied 416: 1 t/m 4 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 



3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegen 

gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Dirk Engelage; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; diaken Klaas Muller; lector 
Hajo Blok; organist Wilbert; beeld en geluid Marcel Somsen/Rudy Beckmans; koster Ate van der 
Werff; jeugdviering Margreet Eldering 
 

 
 

 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
Er wordt voor twee doelen ingezameld 
 
1e collecte: Diaconale Projectgroep Doesburg 
Na een periode van stilte rondom de werkgroep Diaconale projecten, heeft de werkgroep niet stil 
gezeten en willen wij u op de hoogte stellen van wat wij in de afgelopen periode hebben gedaan.  
 
Nu de stichting Sun er is, doen wij alleen nog iets rond de feestdagen. Dat wil zeggen:  
we verzorgen kerstpakketten en cadeaukaarten die in te leveren zijn bij de supermarkten.  
Wij steunen nog steeds de klanten van de voedselbank Doesburg en St. Leergeld Doesburg. 
Doormiddel van giften, collecten en bijdragen uit de verschillende kerken, hebben wij 
- niet met de kerstdagen maar in januari - vijftig cadeaukaarten ter waarde  € 25,00 geschonken  
aan gezinnen die bij de Stichting Leergeld bekend zijn. Zij kunnen deze cadeaukaarten inleveren 
bij 1 van de supermarkten in Doesburg. 
Mede door uw steun konden wij dit doen, waarvoor onze dank!  
Wij hopen dat U ons blijft steunen. 
 
2e collecte: Kerk 
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
 
 
 
 



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. 
 

 
 
De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 
 
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. 
 
Kerkdiensten in februari 
06 februari  ds. Susanne van der Sluijs  
13 februari  ds. Bert Bomer    
20 februari  Jannie Boesveld en Anja Beckmans  Taize viering  
27 februari  ds. Menno Leistra    
 
Op basis van de laatst gehouden persconferentie heeft de PKN haar protocol voor kerkdiensten 
enigszins aangepast. Deze aanpassing bestaat hieruit, dat u weer van harte welkom bent in de 
kerk, alleen houden we ons nog wel aan de anderhalve meter afstand. Er is geen beperking in het 
aantal gemeenteleden.  
Er wordt bij binnenkomst nog wel geregistreerd, handen ontsmetten, mondkapjes op bij 
verplaatsingen in de kerk.  
We mogen ook ingetogen zingen, dus nog niet uit volle borst. 
Na afloop van de dienst mag er ook weer koffie gedronken worden. We gaan op 1,5 meter afstand 
aan de tafels zitten en worden bediend aan die tafel om zoveel mogelijk beweging te voorkomen. 
Daarnaast blijven de basisregels voorlopig gewoon van kracht. 
 
De Martinikerk is met ingang van woensdag 26 januari ook weer opengesteld voor bezoekers 
tussen 11.00 en 14.00 uur. 


