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Welkom in de viering vanuit de Martinikerk 

op 7 augustus 2022 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: 276 vers 1 en 2 

 
 
2 Woorden van ver vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid, 
namen voor Hem, dromen, signalen, 
diep uit de wereld aangewaaid, 
monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort, 
Gods vrij en lichtend woord. 
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Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O. Onze hulp is de naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O. Die trouw blijft aan al het werk  

waarmee Zijn hand is begonnen 
 
Drempelgebed: 
O.  Onze Heer, 

Laat Uw licht schijnen 
In het hart van ons leven. 
Steek ons aan 
als lichten, voorboden, vreugdeboden van Uw dag 
Houd onze harten brandend  
van verwachting en verwondering. 
Amen. 

 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: 33, 1 en 8 Kom nu met zang 
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(vervolg couplet 1) 

 
 
 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde uwe  
liefde ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd 
 
 
Kyrie 

Gloria lied 754: 1, 2 en 3 Liefde Gods die elk beminnen 
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2 God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
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3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen  
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen  
en in U hersteld zal zijn,  
tot wij eeuwig bij U wonen,  
schrijdende van licht tot licht,  
leggend onze gouden kronen  
zingend voor uw aangezicht. 

 
 

De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Lezing:   Jesaja 65, 17 - 20 
 
Lied: 832 (3 x) Geroepen om op weg te gaan 
 

 
 
 
Tweede Lezing: Lukas 12, 32 - 40 
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Lied 802: 1 en 4 Door de wereld gaat een woord 

 
 
4 Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht , tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.  
 
refrein 
Here God, wij zijn vervreemden  
door te luisteren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
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Lied 657: 1, 2 en 4 Zolang wij adem halen 

 

 
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 ’t licht getild. 
 
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. 

 
 
 



 

9 
 

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 Vluchteling 
  tweede rondgang Kerk en Eredienst 
 
Slotlied: (staande) 418: 1, 2 en 3 God schenk ons de kracht 
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2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.  
 
3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,  
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Roelie Reiling; ouderling van dienst Henk Kingma; 
diaken Marjolein Somsen; lector Nanda van der Werff;  
organist Egbert Schoenmaker; 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: Stichting Vluchteling 
Noodhulp bieden in humanitaire crises waar ook ter wereld – dat is 
de kern van ons werk. Soms moeten we razendsnel in actie komen 
om levens te redden. 
Maar de aard van crises verandert: ze duren langer en er zijn steeds 
meer mensen die hulp nodig hebben. Daarom bieden we ook 
langdurige humanitaire hulp. Bijvoorbeeld door te zorgen voor 
onderwijs in vluchtelingenkampen of door hulp te bieden aan de 
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slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast helpt Stichting 
Vluchteling wanneer mensen eindelijk weer naar huis kunnen.  
Zo ruimen we landmijnen, herbouwen we scholen en helpen we 
mensen om werk te vinden. Zo dragen we bij aan hun terugkeer en 
de wederopbouw.  
Maar soms is hulp bieden niet voldoende. Daarom geven we 
vluchtelingen een stem. We spreken ons publiekelijk uit voor hen, 
stellen misstanden aan de kaak en geven voorlichting aan het 
Nederlandse publiek.  
 
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 
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Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank  
dan kan dat natuurlijk ook.  
Vermeld er dan de datum en het 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  
07 aug.   Martinikerk 10.00 uur ds. Roelie Reiling 
14 aug.   Martinikerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
21 aug.   Martinikerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
28 aug.   Galluskerk 10.00 uur Jannie Boesveld  
       en Anja Beckmans Taizéviering 
 
Zomeravond Orgelbespelingen op donderdagavond  
In de zomermaanden organiseert StiDoMu een serie zomeravond-
orgelbespelingen die wekelijks plaats vinden op donderdagavond in 
de Grote of Martinikerk.  
 
Alle orgelbespelingen beginnen om 20.00 uur  
en duren in de regel één uur. 
 
Toegangsprijs € 12,00,  
voor donateurs van StiDoMu € 10,00  
en de jeugd tot 18 jaar heeft vrij toegang.  
 
StiDoMu staat voor Stichting Doesburgse Muziekcultuur 
11 augustus  Berry van Berkum 
18 augustus  Everhard Zwart 
25 augustus  Petra Veenswijk 
01 september  Peter van de Velde (B) 
08 september  Gijs van Schoonhoven 
 
Meer informatie over de bespelingen vindt u op de website 
www.stidomu.nl. 

https://www.stidomu.nl/concertlijst/everhard-zwart-orgel/?mc_id=141
https://www.stidomu.nl/concertlijst/petra-veenswijk-orgel/?mc_id=142
https://www.stidomu.nl/concertlijst/peter-van-de-velde-b-orgel/?mc_id=143
https://www.stidomu.nl/concertlijst/gijs-van-schoonhoven-orgel/?mc_id=144

