
 

 

  
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op 20 februari 2022 

 

Ochtendgebed in de traditie van Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor een ieder die niet bekend is met de liturgie van Taizé hebben we hier een korte uitleg, deels 
overgenomen van de website van de kloostergemeenschap Taizé (www.taize.fr/nederlands) 
 
Algemeen: 
Wat wij een viering noemen, heet in Taizé een gebed: van de eerste tot de laatste klanken wordt gezocht naar 
de stem van God in onszelf.  
Er is geen voorganger, die een uitleg geeft; we zoeken zelf naar (de betekenis van) God in ons leven. De 
liturgie wijst ons de weg door het gebed, zodat we zonder onderbreking overgaan van zingen naar luisteren 
en andersom. Een kleine groep geoefende zangers (‘het kleine koor’) ondersteunt de gemeente (het ‘grote 
koor’) bij het zingen van de liederen.  
 
Liederen: 
Het gezongen gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Korte liederen, 
lange(re) tijd herhaald, geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In slechts enkele woorden wordt een 
fundamentele werkelijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand kan begrijpen.  
Als deze woorden, deze realiteit, bijna tot in het oneindige worden herhaald, dringen zij langzaamaan door tot 
de hele persoon. Meditatieve liederen stellen ons open om naar God te luisteren.  

http://www.taize.fr/nederlands


Lezing: 
In Taizé hanteert men een oecumenische liturgie, waarbij diverse rituelen uit verschillende godsdiensten een 
plek hebben gekregen. Eén daarvan is het staand luisteren naar de evangelielezing. Wij hebben er voor 
gekozen dat deze ochtend ook te doen. In de liturgie staat de lezing van vandaag (samen met enkele 
verdiepingsvragen) afgedrukt, om tot eventuele steun te zijn tijdens de lezing en/of de stilte. 
 
Stilte: 
De stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting met God. In de stilte kan het Woord van God 
doordringen in de verborgen uithoeken van ons hart. In de stilte blijkt het “scherper te zijn dan een 
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest elkaar raken.” (Hebreeën 4:12)  
Wanneer we het stil in ons maken, dan houden we op met ons voor God te verbergen, en het licht van 
Christus kan zelfs datgene bereiken waarover wij ons schamen, het genezen en omvormen. 
In deze viering zullen we ongeveer 8 à 10 minuten stil zijn met elkaar. 
We wensen u een gezegend gebed toe. 

 

Orgelspel door Wilbert 

Tijdens het eerste lied steekt Pollyan de Paaskaars aan 

 

Groet en bemoediging 

Pollyan:  Vrede zij met jullie! 

Allen:   VREDE OOK MET JOU! 

Pollyan:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
 

Psalm 13: Nanda leest de verzen en we antwoorden steeds met een gezongen Alleluia 7: 

Een lied van David. Voor de zangleider 
 



Vergeet mij niet, Heer 
 
Heer, vergeet u mij voor altijd? 
Hoe lang nog blijft U zich verbergen? 
Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? 
Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? 
Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik?  Alleluia… 
 

 
 
Heer, mijn God, zie mij en geef antwoord! 
Laat het weer licht worden om mij heen, 
laat mij niet sterven in het donker. 
Want dan zullen mijn vijanden zeggen: 
‘Hij heeft de strijd verloren!’ 
En zij zullen juichen over mijn dood.    Alleluia… 
 
Heer, ik vertrouw op u. 
Heer, ik vertrouw op uw liefde. 
Ik zal juichen omdat u mij redt. 
Ik zal voor u zingen, want u bent goed voor mij.  Alleluia… 
 
(Vertaling: Prijst de Heer!) 

 

Bij het openen van de bijbel zingen we: 

 

(Vertaling: Kom Schepper Geest) 

 
 
We gaan staan 
 
 
 



 
 
1e Schriftlezing: Lukas 6: 31 - 35, door Nanda 
31 Behandel mensen zoals uzelf door hen behandeld wilt worden. 32 Als u alleen uw vrienden 
liefhebt, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars hebben hun vrienden lief! 33 En 
als u alleen uw weldoeners goeddoet, hoe kunt u dan Gods zegen verwachten? Ook zondaars doen 
dat! 34 En als u leent aan mensen van wie u hoopt iets terug te krijgen, hoe kunt u dan Gods zegen 
verwachten? Zondaars lenen ook aan zondaars om evenveel terug te krijgen! 35 Heb uw vijanden 
lief, wees goed voor ze en leen zonder iets terug te verwachten. Uw loon zal groot zijn, u zult 
kinderen zijn van de Allerhoogste. God zelf is immers ook goed voor ondankbare en slechte 
mensen. 
 
We zingen lied 538: 1, 3 en 4. 
 
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
is leven van genade buiten de eeuwigheid,  
is leven van de woorden die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,  
De vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:  
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 
2e Schriftlezing: Lukas 6: 36-38, door Nanda 
 
36 ‘Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. 37 Oordeel niet en er zal niet over u 
geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeelt worden; vergeef en u zal worden 
vergeven. 38 Geef en u zal gegeven worden; een goede, aangedrukte en geschudde, ja 
overlopende maat wordt in uw schoot geworpen! Want de maat die u voor anderen gebruikt,  
zal God voor u gebruiken’. 
 
We gaan zitten 
 



 

Stilte 
 
Vragen bij de lezing, ter overdenking tijdens de stilte: 
1: Welk vers vormt voor jou de kern van deze evangelielezing? 
2. Wat maakt de tekst op dit moment bij je los? 
3. Hoe breng je tekst in praktijk? 
 

 

(Vertaling: Mijn ziel maakt groot de Heer) 



 

 

 

Dankgebed en voorbeden, gelezen door Jannie en we antwoorden steeds met een gezongen 

Kyrië 13: 

 

(Vertaling: Heer, ontferm u) 

 
 
We sluiten de gebeden af met het zingen van NLB 1006: Onze Vader 



 



 
 
Zegenbede we openen onze handen en spreken samen de zegenbede uit: 
 

Het Licht van Christus 
schijne in ons hart 
en in de wereld! 
Amen. 

 
 
Orgelspel door Wilbert (Improvisatie terwijl we Laudate Omnes Gentes zingen) 
 

 

   (vertaling: Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer!)  



Taakdragers  
Jannie Boesveld en Anja Beckmans; ouderling van dienst Pollyan van Swigchem;  
diaken Carin Hartemink; lector Jenny van Bokhorst; organist/pianist Wilbert Berendsen;  
beeld en geluid Marcel Somsen & Rudy Beckmans; koster Richard Spanjer 
 

 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Edukans 
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. 
Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. 
En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Edukans werkt in 
ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige 
scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Investeren in lerende kinderen is 
ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel 
leven lang! 
 
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. 



De Paasgroeten voor gevangenen ‘Uw licht heelt wat gebroken is’ 
 

 
 
 
Op zondag 27 februari en 6 maart staat bij de ‘Aandachtschenkerij’ een tafel met kaarten voor mensen die 
graag een bemoedigende paasgroet ontvangen. 
Na de dienst kunt u een of meer kaarten nemen om een groet en uw naam op te schrijven (geen adres) en 
dan weer teruggeven bij die tafel. Of ze later terugbrengen als u thuis wilt schrijven, vóór 9 maart, bij een van 
de adressen als vermeld in Maanlicht. 
Alle kaarten worden in een keer verzonden naar Kerk in Actie die zorgt voor de verdere verdeling naar 
gevangenissen in binnen- en buitenland. 
Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage in het doosje, dat op de tafel staat, gevraagd. 
Doet u allen mee? 
 
Namens het Diaconaat Nel Weststeijn 
 
Kerkdiensten volgende week: 
   
27 februari  Martinikerk  10.00 uur ds. Roelie Reiling  Dienst van Schrift en Tafel 
 
27 februari   Gasthuiskerk  10.30 uur ds. Susanne van der Sluis Oecumenische viering  
      en ds. Karin Spelt ‘Zeven wegen een manier van leven’. 
Themadiensten door de gezamenlijke kerken 
 
Door de gezamenlijke kerken van Doesburg, Angerlo, Hummelo en Drempt & Oldenkeppel, wordt dit seizoen 
een aantal themadiensten gehouden over de zeven werken van barmhartigheid met als thema:  
‘Zeven wegen een manier van leven’.  
  
27 februari is er een Oecumenische viering in de Gasthuiskerk Doesburg, 10.30 uur:  
Thema: ‘De Gevangenen Bevrijden’  
Voorgangers: ds. S. van der Sluijs Remonstrantse Kerk, en ds. K. Spelt, PG- Drempt & Oldenkeppel. 
U bent van harte welkom in de kerk. Na afloop wordt de dienst online gezet en is later te bekijken via de 
website van de Gasthuiskerk: https://doesburg.remonstranten.nl of via YouTube; remonstranten, Doesburg 
 
20 maart: Oecumenische viering in de RK Martinuskerk Doesburg, 10.30 uur: ‘De Naakten Kleden’  
Voorgangers: mevr. F. Jansen, Martinusparochie en dhr. A. Vellekoop, Leger des Heils. 
 
3 april: Oecumenische viering in de Protestantse Kerk Hummelo, 10.00 uur: ‘De Vreemdelingen Herbergen’  
Voorgangers: ds. E. Wijnands, PG- Hummelo en mevr. M. van Zadelhoff, PG- Drempt & Oldenkeppel. 
 
Afsluitende gezamenlijke Oecumenische viering van het project:  
22 mei in de Grote of Martinikerk 10.00 uur: ‘De Dorstigen Laven’  
Voorgangers zijn mevr. T. Loman, Martinusparochie, ds. J. Lof, Ooipoortkerk, pastor W. Gilsing, PG Angerlo-
Doesburg. (de andere kerken blijven die ochtend gesloten) 
 
 

https://doesburg.remonstranten.nl/


Versoepelingen rondom Corona: 
Op basis van de voorlaatst 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 - 14.00 uur. 
 
Op woensdag 23 februari komt het moderamen bij elkaar om te praten over de versoepelingen rondom 
Corona. Hopelijk is er dan vanuit het protocol van de PKN meer duidelijkheid over de te volgen route om alle 
gemeenteleden een veilig gevoel te geven om de kerkdiensten te bezoeken, ook in de Galluskerk.  
Veelal heeft de kerkenraad het PKN protocol gevolgd in de afgelopen maanden. Hopelijk lukt het ons 
komende week donderdag de laatste stand van zaken met u te delen via de website pg-angerlodoesburg.nl 
 
 
 
 
 


