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Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

 

 
Andrej Roebljovs 

 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen 
 
Orgelspel : Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium in Es, BWV 552a 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 



Beginlied Lied 217: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 

 
 
Cant. 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.  

 
Allen 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. 

 
Cant. 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.  

 
Allen 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 
Allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O.       Die de aarde geeft aan ons mensen 
Allen  EN ONS MENSEN AAN ELKAAR.  
 
O.   Barmhartige God, 
           het Woord van uw Waarheid 
           en de Geest die ons bezielen wilt 
           hebt U de wereld ingezonden, 
           opdat wij Jezus uw zoon zouden volgen. 
 Allen  WIJ BIDDEN U 
            MAAK HET STIL IN ONS  
        OPDAT WIJ ONS KUNNEN OPENEN 
         VOOR UW ZAAK EN UW ZOON EN UW GEEST. 
         EN IN ONS SPREKEN EN HANDELEN 
         OP KOMEN VOOR DE GOEDE NAAM VAN U, 
         DE DRIE-ENIGE GOD.  AMEN 

 
Gemeente gaat zitten 



 
Psalm van de zondag  Psalm 8a: 1, 2, 3, 4, 5, en 6 
 

 
 
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.  
 
5 Al wat op aard is laat Gij  
zich buigen voor zijn heerschappij.   
De dieren komen in een stoet  
hem hoog en breed al tegemoet.   
 
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
want op de aarde is wijd en zijd  
het mensenkind uw majesteit. 
 
Kyrie en Gloria :  
Gebed om ontferming 
 
Lied 299 f   : cantorij en gemeente  



 
 

 
 
 
 



 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Voor klein en groot samen ... 
Hierna gaat de jeugd naar de eigen viering 
 
 
Eerste Lezing  Johannes 3: 16 - 21 
 
Lied: psalm 150 b - alles wat adem heeft love de Heer 
 

 
 
 
Tweede Lezing  Mattheus 28: 16 - 20 
 
Lied 362: 1, 2 en 3 



 

 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  
 
3 Van U is deze wereld, deze tijd.  
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.  
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Lied: cantorij: God so loved the world (John Goss) 
God so loved the world 
that He gave his only begotten Son 
that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting live. 
For God sent not his Son into the world 
to condemn the world, 
but that the world through Him might be saved.  
Amen 

  

Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling  Eerste rondgang:  Simavi 
  Tweede rondgang:  Kerk en Eredienst 



Slotlied (staande) Lied 700: 1, 2 en 3 
 

 
 
2 Soms een wolk die gul wil geven  
schaduw op geblakerd land,  
soms een zon die, hoogverheven,  
zindert op het mulle zand;  
bron van lachend, levend water,  
bedding, beek, rivier, fontein,  
stroom van heil – maar even later  
opgedroogd en weer woestijn.  

 
3 Als een woord dat weg wil wijzen,  
richting geeft en ruimte biedt,  
als een brood, een vaste spijze,  
sóms, soms éven – soms ook niet.  
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,  
alles tevergeefs geweest  
totdat weer in lichterlaaie  
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
Orgelspel : Joh. Seb. Bach: Fuga in Es, BWV 552b. 
 

 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Margreet Eldering; diaken Erika Klooster; lector 
Wilco Onvlee; organisten Reinoud G. Egberts en Wilbert Berendsen; cantorij van de Martinikerk 
o.l.v. Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder; koster Richard Spanjer; jeugdviering 
Ezrah van Zijtveld 
 



 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Simavi 
Alle vrouwen en meisjes moeten hun recht op water en sanitatie kunnen opeisen,  
met als doel gendergelijkheid en rechtvaardige en duurzame oplossingen. 
 
Wij leggen de focus op het verbeteren van deze situaties in verschillende regio’s van Afrika en 
Azië. Vrouwen en meisjes zijn onze prioriteit en hun stem en behoeften staan centraal bij alles wat 
we doen.  
Wij concentreren ons op drie gebieden waar wij denken de grootste impact te kunnen bereiken: 
gelijkheid, klimaat en macht. 
Wij stellen vrouwen centraal in ons werk, baseren ons op mensenrechten en bouwen aan een 
blijvende verandering.  
 
2e collecte: Kerk 
Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk etc. 
 
 
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 
 
19 juni  Martinikerk 10.00 uur ds. Petra Doorn 
19 juni  Martinikerk 14.00 uur ds. Kristina Nordentoft Gustav / Kerkdienst in het Deens   
 
26 juni  Galluskerk 10.00 uur  ds. Dirk Engelage 
 
Kerkdienst in het Deens op 19 juni om 14.00 uur in de Grote of Martinikerk  
De predikant van de Deense Zeemanskerk in Rotterdam, Kristina Nordentoft Gustav, zal voorgaan. 
Rotterdam ligt ver van de Denen en Deenstaligen in oostelijk Nederland.  
Vandaar dat men het land in gaat.  
Na de dienst is er een Deense koffietafel.  
 
Bent u nieuwsgierig?  
Weet u van harte welkom om de dienst en koffietafel mee te maken. 
Contactpersoon: Gudrun Gilhuis-Glenthøj : ghgg4824@gmail.com 

 
Ontmoeting en Inspiratie  
 
Langste dag wandeling op dinsdag 21 juni Hummelo - Hoog-Keppel  
 
Zomaar de stilte 
 
Soms verlang je naar stilte.  
Als je de hele dag druk bent geweest.  
In een periode van je leven waar er veel gebeurt en er veel van je wordt gevraagd.  
Er zijn zoveel momenten waarop we stress ervaren en ons opgejaagd voelen.  
De stilte kan dan weldadig zijn.  
Ieder mens heeft behoefte aan momenten van stilte.  
De stilte in de tuin achter je huis, de stilte in het bos waar je wandelt,  
de stilte van een zomeravond. De stilte kan je zomaar toevallen.  
En dat doet je goed.  
In de stilte open je voor wat er is. Voor wat je ziet, voor wat je hoort, voor wat er in je leeft.  
Voor je gedachten en emoties. Stilte kan je ook openen voor God. In de stilte kom je tot rust.  
 
Tijdens de langste dag wandeling op 21 juni krijgt stilte een plek.  
We beginnen om 19.15 uur in de stilte van de kerk in Hummelo.  
Met een mooie tekst gaan we op weg. Samen wandelen we naar de kerk van Hoog-Keppel.  
 
Onderweg is er tijd om met elkaar te praten en elkaar te ontmoeten.  
Maar er zal ook een moment van stilte zijn.  
Dan wandelen we in stilte en ervaren wat dat aan ons doet. We lopen met alle zintuigen open.  
 
Rond 20.15 uur zijn we in de kerk van Hoog-Keppel. Daar wachten koffie en thee.  
Na een kort moment met een paar gedichten, muziek en stilte lopen we via een andere weg terug 
naar Hummelo. Ook dan staan we even stil bij de stilte van het bos op een zomeravond.  
In Hummelo wordt de avond afgesloten met een moment van teksten en muziek in de kerk. 
Daarna is er een drankje.  
 
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen.  
Ook wie niet meewandelt kan aansluiten bij de momenten in de kerk.  
 
ds. Karin Spelt  
ds. Elise Wijnands  
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