
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op 19 juni 2022 
 
 

 

 

 

Lucas 6: 27-36 

Luister, allemaal!  
Heb uw vijanden lief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
 



 
Beginlied 220: 1 en 2 op melodie van lied 221  

(Zo vriendelijk en veilig als het licht) 
 

1 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 
2 Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling 
in beurtspraak met de gemeente 
 
O. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
A. DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE 

O. Liefde en trouw om ringen ons 
A. ALLE DAGEN, JA TOT IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
O. Goede God, hier zijn wij 
 Op zoek naar inspiratie 
 Op zoek naar een nieuw begin. 
A. VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE 

O. Woon in ons hart 
 Als wij leeg zijn en zonder hoop. 
 Breng ons terug bij U. 

Als wij U hebben verlaten. 
A. VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN. 

 
Gemeente gaat zitten 
 
Lied 220: 4 (melodie lied 221) 
 

4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schade en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 
 

Kyrie met gezongen responsie: 

 
 



Glorialied 675: 1 en 2   Geest van hierboven 
 

1 Geest van hierboven, / leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede,./ deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen,./ van grote dingen, 
als wij ontvangen./ al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven./ zal Hij ons geven, 
als wij herboren / Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, / wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, / wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege / voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde / de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, / doet triomferen 
die naar U heten / en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

  
De Bijbel in het midden 

 

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

Inleiding 
 
Eerste Lezing: Micha 4: 1-7 
 

Lied 763: 1, 2 en 4   Zij zullen de aarde bewonen 
 

1 Zij zullen de wereld bewonen,  
zij namen het wonder ter hand,  
de mensen van nacht en nevel  
brengt Hij naar het heilige land. 
 
2 Er zal geen verzengende hitte,  
geen dorst en geen honger meer zijn  
want Hij zal ze weiden aan water  
dat vloeit uit het hart der woestijn. 
 
4 De hemel roept uit halleluja,  
de aarde brengt leven tot stand,  
de bergen bezwijken van vreugde,  
de wereld wordt vaderland. 



Tweede Lezing: Lucas 6: 27-35 
 

Lied 537: 3 en 4   En Jezus sprak: bemin uw vijand ook 

 
 

4 En Jezus zegt: mensen, verdraag elkaar, 
en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
Vergeet uzelf en dien elkander maar 
- en Jezus' woord zal ons bevrijden. 
Aan elkander prijsgegeven 
vindt gij honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: mensen, bemin elkaar. 
En Jezus' woord zal ons bevrijden. 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 
Lied 657: 1, 2, 3 en 4  Zolang wij adem halen 
 

1 Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 



2 Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op andere lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan het licht getild. 
 
3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven, 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
 

 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 

 

Inzameling  eerste rondgang,  Stichting Aangepast Vervoer 
tweede rondgang, Kerk en Eredienst 

 



Slotlied: (staande) 1014: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen 

  
 

Allen    2 Geef vrede door van hand tot hand, 
   met liefde, onze redding. 
   Wees vriendelijk in woord en daad, 
   bewogen om Gods schepping. 

 
Vrouwen  3 Geef vrede door van hand tot hand, 

   als brood om uit te delen. 
   Kijk ieder mens met warmte aan, 
   zo kunnen breuken helen. 
 

Mannen  4 De sterke zachte hand zij dank, 
   die meer dan troost kan geven. 
   Als woorden stokken spreekt de hand, 
   in vriendschap, steun en zegen. 

 
Allen    5 Geef Christus door van hand tot hand, 

   zijn liefde schenkt ons leven. 
   Geef vrede door, geef haar een kans, 
   een schat om uit te delen. 

 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

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



 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting Aangepast Vervoer  
 
De Plusbus biedt aangepast vervoer aan voor twee groepen inwoners van de gemeente 
Doesburg en omliggende dorpskernen in de directe omgeving:  
 

- Inwoners die 55 jaar en ouder zijn en moeite hebben met het gebruik maken van 
het openbaar vervoer  

- Inwoners die een functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn  
(vanaf 12 jaar). 

 
De Plusbus biedt de mogelijkheid van individueel vervoer en groepsvervoer van deur tot 
deur. Denkt u bij individueel vervoer aan het vervoer naar familie, vrienden, huisarts, 
zwembad, gemeentehuis of woningbouwvereniging en uiteraard om de boodschappen te 
doen in uw favoriete supermarkt. 
Bent u afhankelijk van een rolstoel, dan mag uw (eventuele) begeleider gratis mee. 
Groepsvervoer betreft gezamenlijke ritten naar b.v. de dagbesteding, een zorgboerderij, 
vergaderingen van uw ouderenbond of naar een andere activiteit.  
 
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.  
Vermeld 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. 
 
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 
 

Kerkdienst volgende week: 
26 juni Galluskerk 10.00 uur ds. Dirk Engelage 
 

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  

mailto:ghgg4824@gmail.com

