
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op 1 mei 2022 
 3e zondag van Pasen, kleur: wit 

 

 
De gelijkenis van de zaaier (schilderij Vincent van Gogh) 

 
Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied: Lied 116: 1 en 2 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ 
 
1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,  
heb ik de naam des Heren aangeroepen  
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 
Gemeente gaat staan 



Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
O  Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in  

met de woorden van de Psalmist: 
     Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond  

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Allen EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN.  
 
O Op de drempel van deze dienst bidden wij U:  

raak ons aan met Uw Geest, vernieuw ons  
naar het beeld van Jezus Christus, 

Allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN. 

O Amen. 
 
Psalm van de zondag: Lied 116: 3, 4 en 5 
 
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
4 O God, mijn god, die van de dood mij redt,  
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren  
mag ik weer vrij in ‘s levens land verkeren,  
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
5 O ‘k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij  
nog met mij waart in ’t diepst van mijn benauwen,  
toen ‘k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen  
en leugen werd wat men mij troostend zei. 
 
Gemeente gaat zitten 
 
 
Gebed om ontferming afgesloten met ‘zo zingen wij …’ 
 
Kyrie: ‘Kyrie eleison’  

 
 



Gloria: Lied/Psalm 116: 6, 7 en 8   
 
6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
7 De dood van een die Hem is toegewijd  
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,  
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.  
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
8 Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 

 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 
 
Eerste Lezing:  Prediker 3, 1-13 
 
Lied 807: 1, 2 en 3 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 

 
 
2 De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig staan  
maar mensen moeten verder gaan.  
De bomen hebben wortels  
maar mensen gaan voorbij. 
 
3 De vossen hebben holen  
de mensen weten heg noch steg  
zijn altijd naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen  
maar wie is onze weg? 
 
Tweede Lezing: Marcus 4,1-9 
 



Lied 807: 4, 5 en 6 
 
4 De mensen hebben zorgen  
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar.  
Wie kent de dag van morgen?  
De dood komt lang verwacht. 
 
5 Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn  
en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
is rusten in de aarde  
als alles is volbracht. 
 
6 Hoe zullen wij volbrengen  
wat door de eeuwen duren moet;  
een mens te zijn die sterven moet?  
Wij branden van verlangen  
tot alles is voltooid. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied: 650 ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’ 
 
1 De aarde is vervuld / van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld / en goddelijk beleid. 
 
2 Gods goedheid is te groot / voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood / door heel het leven heen. 
 
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad / tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat / wie toeven in het graf.  
 
4 Omdat zij niet vergeet / wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed / zal goede aarde zijn. 
 
5 De sterren hemelhoog / zijn door het zaad bereid  
als dienaars tot de oogst / der goedertierenheid 
 
6 Het zaad der goedheid Gods,/ het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods,/ valt in de aarde neer. 
 
7 Al gij die God bemint / en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind / als psalmen in de nacht. 
 

 Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, steeds uitlopend op de acclamatie  
 
‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’ 
 
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: 1e voor Tent of Nations  2e voor de kerk 
 
Gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3 Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
 tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.   
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Rimke Kingma; diaken Erika Klooster;  
lector Hajo Blok; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder;  
koster Ate van der Werff; jeugdviering Ezrah van Zijtveld 
 



 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: diaconaal doel Tent of Nations 
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-
christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van 
landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder 
het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.  
 
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 mei 
08 mei  Martinikerk 10.00 uur    ds. Gert Jan Depender         
15 mei  Martinikerk 10.00 uur    ds. Bert Bomer 
22 mei  Martinikerk 10.00 uur    ds. Jaap Lof, mw. Toos Loman  Oecumenische viering 
            en pastor Wim Gilsing 
 
26 mei  Martinikerk 10.00 uur    pastor Wim Gilsing       Hemelvaartsdag 
29 mei  Galluskerk 10.00 uur    ds. Susanne van der Sluis      Dienst van Schrift en Tafel 


