
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op 13 februari 2022 
 

 Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied 217: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1 De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen. 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.  
 
3 Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  
 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.  
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 
 
 



Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak 
met de gemeente 
 
O. Onze hulp is de Naam van de Heer 
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O. Die de aarde geeft aan ons mensen 
A. EN ONS MENSEN AAN ELKAAR. 
 
Drempel gebed 
O. God, hier zijn wij, in uw huis of in onze huiskamer, 
     om even onze beslommeringen van de dag los te laten 
     en ons geloof en onze hoop te vieren. 
A. WIJ BIDDEN U OM RUST IN ONS HOOFD EN ONS HART 
     OPDAT WE OPEN GAAN VOOR UW BOODSCHAP. 

O. Laat dit uur ons bemoedigen op onze weg  
     in de week die voor ons ligt.  Amen. 
  
Psalm van de zondag: 8a:  1, 2, 3 en 4 
 
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
op heel de aarde wijd en zijd.  
De hemel zingt uw majesteit. 
 
2 Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit.  
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd  
ontwapent Gij wat ons benauwt.  
 
3 Zie ik uw sterren in de nacht,  
die hemelhoog geschapen pracht,  
wat is dan niet het mensenkind  
dat Gij het kent en zo bemint. 
 
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna goddelijk groot. 
 
Kyrie en Gloria 
gebed van ontferming 
 

Lied 304: 1, 2 en 3 
 

1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!  
 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!  



3 Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere! 

 
 

 De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
 
Voor klein en groot samen ... 
Hierna gaat de jeugd naar de eigen viering 
 
Lezing: Johannes 3: 1 - 16 
 
Lied:  833  (3x) 
 

 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel   
 
Lied 695: 1, 4 en 5 

 
 
1 Heer, raak mij aan met uw adem,  
reik mij uw stralend licht,  
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht.  
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan,  
die mijn ogen opent  
voor wie nu naast mij staan.  



5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht! 
 
 

 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 973: 1, 2, 3 en 4 
 

 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  
 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja, 
 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
Halleluja! 



Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Jannie Boesveld; diaken Gudrun Gilhuis; lector 
Wilco Onvlee; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Piet Klooster; 
jeugdviering Hajo 

 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
Er wordt voor twee doelen ingezameld 
 
1e collecte: Ekiko (elk kind een koffer) 
 
Sommige ouders kunnen de zorg voor hun kinderen niet aan. Ze zijn niet in staat hun kinderen de 
veiligheid te bieden die ze verdienen. Die kinderen worden beschermd door pleegzorg.  
In een nieuw gezin krijgen ze in een veilige omgeving de liefde, aandacht en warmte die elk kind 
zou moeten krijgen. En al is het een fijner huis, het blijft een vreemd huis. 
Dan is het fijn om een eigen pyjama, tandenborstel en knuffel bij je te hebben. Zodat je je op die 
andere, vreemde plek ook een beetje thuis voelt.  
Maar vaak komen deze kinderen met lege handen aan op de nieuwe plek. Het gaat namelijk om 
kinderen die in crisissituaties uit huis geplaatst worden. Op dat moment is er geen tijd om een 
koffer voor ze in te pakken. Maar niet zelden hébben die kinderen niets om in te laten pakken. De 
enige koffer die ze meekrijgen is een onzichtbare, met emotionele bagage. En soms een plastic 
tasje met wat kapotte of te kleine kleding.  
Voor die kinderen zet Ekiko zich in, want ieder kind verdient eigen spullen en eigen herinneringen. 
Al is het maar een knuffel, een tandenborstel en een fotoalbum.  
 
2e collecte: voor de 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 
   
20 februari  Jannie Boesveld en Anja Beckmans  Taizéviering  
27 februari  ds. Roelie Reiling    Dienst van Schrift en Tafel   
 
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 sinds woensdag 26 januari ook weer opengesteld voor bezoekers tussen 11.00 
en 14.00 uur. 


