
 
Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

  
                                        Zondag 3 juli 2022 
 
 
 

                                               
 
 
 
                                              Zegenen 
 
 
 
 
 
 
 
Om te beginnen 

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



Beginlied :  Lied 273 
 

 
 
2 Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
3 Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
4 Looft God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,  
loof bruid en bruidegom.  
Ik loof U die mijn leen draagt,  
o lieve God,  ik kom. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
O.  Onze hulp is in de Naam van de Barmhartige 
G.  DIE HEMEL EN AARDE AAN HET LICHT HEEFT GEBRACHT 
O.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G.  EN ONS DAGELIJKS NABIJ WIL ZIJN. 
 

O.  Barmhartige God,  
      we zijn op zoek naar Uw zegen 
G.  ZEGEN ONS MET HET LICHT VAN UW OGEN 
O.  Zonder Uw zegen wordt het donker ons heen 
G.  LAAT ONS NIET OVER AAN DE DUISTERNIS 
O.  Open uw oren voor uw mensenkinderen. 
G.  GOD ONZE GOD, WEES ONS NABIJ. 
O en G : AMEN 

 
Gemeente gaat zitten 



Psalm van de zondag: Psalm 103 : 1 en 5 

 
 
5 zoals een vaderliefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Kyrie. Na iedere intentie zingen we lied 301 h  

 

 
 
Glorialied : 304 

 



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 
 

Gebed van de zondag 
 
Voor de kinderen : zegen: go(e)dspraak in plaats van kwaadspreken   
 
Eerste Lezing: Genesis 12:1-4 
 

121  De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je 
naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.                                                                                            
2Ik zal je tot een groot volk maken,                                                                                                                         
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,                                                                                                       
een bron van zegen zul je zijn.                                                                                                                         
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,                                                                                                                         
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.                                                                                                                           
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden 

 
Lied: 805: 1 en 2  
 
Refrein  

 

 
 



 
 
Refrein 
  

 
 

 
 
Refrein 

 
Korte overweging bij deze tekst : God als bron van zegen 
 
Tweede Lezing : Lukas 6: 27-35 
 

27Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie 

haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29Als iemand 
je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je 



bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis 
je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 
zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33En is het een verdienste als je 
weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 
34En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug 
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te 
krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te 
verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de 
Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 

 
Kort overweging : Jezus vraagt ons het onmogelijke te doen:  

zegenen wie je vervloeken 
 
Lied: Make me a channel of your peace 
 
Lied n.a.v. gebed van Franciscus (eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet van 
Franciscus is, maar  door de maker/maakster aan Franciscus is toegeschreven) 
Blijft een mooi gebed: 
 

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 
 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
door te verliezen, dat men vindt 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 

 
Lezing 3 : Lucas 9: 13-17 
 
Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’  
Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al 
die mensen?’ 14Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15Ze deden wat Jezus 
hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16Jezus nam de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het 
brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17De mensen 
aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf 
manden vol. 

 



Uit het slot van het verhaal over de Emmausgangers: Lukas 24: 28-31 
 
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 
29Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is 
bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30Toen Hij met hen 
aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 
31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 

 
Korte uitleg : Met zegen gevoed: Over brood, vissen en wijn. 
 
Meditatief orgelspel 
 
We zingen lied 103 e 
 
Vertaling:  Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

 
 
1 Hij vergeeft je alle schuld,  
Hij geneest al het leed dat je lijdt;  
je leven koopt Hij vrij van het graf,  
Hij omringt je met liefde en goedheid.  
 
2 De Heer is barmhartig en genadig,  
geduldig is Hij en groot is zijn liefde,  
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,  
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 
3 Zoals een vader van zijn kinderen houdt,   
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.  
 
4 De liefde van de Heer duurt eeuwig  
voor wie Hem aanbidden. 
 

 
 
 



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. 

 
Hoe kunnen wij zegenen? Hoe eenvoudig kan het zijn of…? 
 
Lied 1014 
 

 
 
2 Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
3 Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4 De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
Als woorden stokken, spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
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.  
 



Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling  Eerste rondgang: Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 
Slotlied: (staande) 425 
 

 

 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 

Taakdragers in deze viering  
 
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; diaken Gudrun Gilhuis; 
lector Pollyan van Swigchem; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Anne Smeets; koster 
Richard Spanjer 
 

 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 



1e collecte: KIA Werelddiaconaat 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. 
De schooluitval is hierdoor hoog.  
Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen.  
Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.  
De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het 
gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
 
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. 
 
Kerkdiensten  
 
10 juli Martinikerk  10.00 uur ds. Jolanda Baardewijk Dienst van Schrift en tafel 
17 juli Martinikerk 10.00 uur ds. Erica Meijers  
24 juli Martinikerk 10.00 uur ds. Obe Phillips 
31 juli Galluskerk 10.00 uur  ds. Bert Bomer 
 
 
 



Bij deze viering: 
 

In de zegeningsdienst van 3 juli willen we de zegen niet alleen aan elkaar maar ook aan 
anderen doorgeven. 

Weet u iemand die zegen verdient of goed kan gebruiken? Schrijf een kaartje en overhandig 
dat persoonlijk (of stuur het op). 

Mocht u de dienst zondag a.s. niet bij kunnen wonen, dan kunt u een van onderstaande 
afbeeldingen als kaart afdrukken om aan iemand anders te geven. 

Zo zijn we betrokken bij elkaar. 

 
 

 
 
 

 

 
en nog 2 voorbeelden op de volgende pagina: 



 
 
 

 


