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Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op  zondag 11 september 2022 
Startzondag  

 

 
 

ZOEKEN WAT VERLOREN IS 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
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Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft 
 

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.  Hij is voor ons een barmhartige Vader 
     en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 
g.  ONZE HELP IS DE NAAM VAN DE HEER 
     EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 

o.  Wees er God in Uw, in onze wereld,   
     als de God die licht schept 
g.  ALS DE GOD DIE ONS IN VUUR EN VLAM ZET. AMEN. 
 

Gemeente gaat zitten 
 

Psalm van de zondag: Psalm 139, 1, 8 en 14  Heer die mij ziet 
met antifoon 710d De antifoon wordt eerst 1x door de cantorij 
gezongen; daarna door allen. Dan de strofen van psalm 139  
en tenslotte nog eenmaal de antifoon door allen. 
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8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leidt mij op de weg ten leven. 
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Kyrie en Gloria 
Met 301f sluiten we het kyriegebed af  Heer ontferm u 

 
 
 

Als glorialied zingen we Psalm 103a  Looft nu mijn ziel 
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3 De Heer is als een vader,  
die voor zijn kinderen ’t beste wil;  
wie Hem vertrouwend naderen,  
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.  
Hij immers kent ons broze  
bestaan, want stof zijn wij, –  
een teer geluk, als rozen  
zo schoon, zo snel voorbij;  
als gras zijn wij, als blaren, – 
wanneer de najaarswind  
door ’s levens boom komt varen,  
wie is er die ze vindt? 
 
4 Maar ’t rijk van Gods genade 
staat vast en blijft in eeuwigheid.  
Zijn trouw komt hun te stade,  
die Hem getrouw zijn toegewijd.  
Gij engelen, sterke helden,  
die doet zijn heilig woord,  
nooit moede ons te melden  
al wat gij van Hem hoort, –  
loof Hem, – gij zult Hem geven  
de lof van ’t gans heelal;  
en gij mijn ziel, mijn leven,  
loof gij Hem bovenal! 
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De Bijbel in het midden 
 

Groet:  
V.        De Barmhartige zal bij u zijn 
Allen:  DE BARMHARTIGE ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Moment voor de kinderen:  
 

Lied 184  De herder heeft zich niet vergist 
1 en 2 allen; 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen.  

 
 

allen  

2 De herder neemt zijn stok en staf/ en zoekt het overal. 
Kwam er een wolf op ’t schaapje af,/ of maakte het een val? 
 

vrouwen  

3 Het is al donker en al laat/ als Hij het schaapje vindt. 
Hij streelt het zacht en is niet kwaad/ maar draagt het als een kind. 
 

mannen 

4 Hij draagt het op zijn sterke rug/ ver buiten de woestijn.  
Hij brengt het naar de kooi terug,/ daar zal het veilig zijn. 
 
allen  
5 Al is het schaapje eigenwijs/ en gaat het honderd keer 
niet met de kudde mee op reis/ de herder zoekt het weer. 
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Eerste Lezing: Exodus 32 : 7-14 
 
Lied van de Naam Verzameld Liedboek 328 
allen 

 
 

cantorij: Wij gingen met andere goden 
   uit zilverlingen gesmeed in de smidse 

  uit goud in het vuur van de ontrouw. 
  Wij torsten ze op onze schouders, 

      riepen ‘ga dan’ en ‘red ons’ — 
    hun voeten konden niet gaan. 
 

allen  
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cantorij: Andere goden: sprekende slangen, 
  ogenpaleizen, tuinen van haar. 
  Andere goden gaan ons voorbij 
  in stormwind en aardschok. 
  Niet Gij. 
  Andere staan als blinde muren 
  tussen de mensen. 
  Niet Gij. 

 

allen 

 
 
 
Tweede Lezing:   Lucas 15 :1-10 
 

Lied: 896  Wie heeft zijn geld verloren 
1 en 2 cantorij; 3, 4 en 5 allen; 6 cantorij; 7 allen. 
 
cant. Wie heeft zijn geld verloren, het goed waarvan hij leeft  

en zoekt niet uitentreuren tot hij gevonden heeft. 
 
cant.  2 Wie heeft een kind verloren/ en zoekt niet overal   

 met handen, ogen, oren/ en tranen zonder tal.   
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allen 

 
  
allen 4 Als zo de mensen leven 

en zoeken is hun lot   
En vinden is hun zegen: 
hoeveel te meer dan God.   

 
allen 5 Hij ziet ons al van verre 

omdat Hij ons bemint   
en liever dan de sterren 
is Hem een mensenkind. 

 
cant. 6 En voordat wij Hem zoeken, 

zijn wij gezocht door Hem   
en nu wij om Hem roepen 
geeft Hij ons deze stem.   

 
allen 7 En wie het wordt gegeven 

bespeurt Hem overal   
in woorden allerwegen, 
in mensen zonder tal. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 



 

11 
 

Lied: 811 Zoals een moeder zorgt 
cantorij 1, allen 2 en 3 

 
 

allen 2 Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons  
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,  
zo heet en droog –  
laat mij niet moeten gaan  
als Gij niet zelf nabij zijt. 

 

allen 3 Een waterval van licht,  
van vreugde en gerede hoop,  
van inzicht en vertrouwen:  
zo overkomt Gij mensen, ik besta  
uw woord en ga.  
Nog weet ik niets van U,  
ooit zal ik U aanschouwen. 
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Het delen 
 
De gebeden 
 
dankgebed, voorbeden na iedere intentie zingen we lied 368 j :  
 

 
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:  KIA Jop (Jong Protestant) 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
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Slotlied: (staande)  993  Samen op de aarde 
1, 2 allen, 3 cantorij, 4 t/m 7 allen  
 

 
 
allen 2 wat Hij heeft geschapen/ met zijn hand, zijn woord.  

Hij zal niet verlaten/ wat Hem toebehoort.  
 
cant. 3 ’t Westen en het oosten,/ voor- en nageslacht. 

om zijn naam te troosten/ zijn zij aangebracht; 
 
allen 4 om zijn naam te prijzen/ gaf Hij zon en maan,  

wijzen en onwijzen/ gunt Hij één bestaan. 
 
allen 5 Israël, Egypte,/ stem en tegenstem,  

hoogtepunt en diepte/ – alles zegent Hem,  
 

allen 6 want Hij zal verzoenen/ wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen,/ voor een oud gemis.  

 
allen 7 Kerk en wereld samen,/ vasteland en zee,  

worden ja en amen,/ ja uit ja en nee. 
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Uitzending en zegen 
In plaats van gezongen Amen zingen we lied 810: Ga 
 

 
 
 
Gemeente gaat zitten.  

 
 
Er volgen 4 korte presentaties van de plannen voor het 
nieuwe seizoen. Daarna is er koffie. 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bram Grandia; Ouderling van dienst Ezrah van 
Zijtveld; diaken Gudrun Gilhuis; lector Hajo Blok; cantor- organist 
Wilbert Berendsen; cantorij van de Martinikerk o.l.v. Wilbert 
Berendsen, Organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Ruben 
Wijmenga; koster Ate van der Werff  
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Kerk In Actie Jop (Jong Protestant) 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij 
zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een 
volwaardig stem hebben.  
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee 
omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere 
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar 
kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.  
 

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: diaconie, 2e collecte: 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 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  
 
11 sept.     Martinikerk     10.00 uur     ds. Bram Grandia   
                Startzondag mmv de cantorij 
18 sept.     Martinikerk     10.00 uur     ds. Susanne van der Sluijs 
25 sept.     Galluskerk      10.00 uur     ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer 

 
Ouderencontact voor iedereen vanaf ongeveer 55 jaar.  
Onze bijeenkomsten vinden plaats in de Wehmerhof,  
Dorpsstraat 33 in Angerlo. Dit is het gebouwtje achter de kerk  
en de vroegere pastorie, die nu bekend staat als ‘Komdersuut’. 
De ontmoetingen vinden plaats op donderdagmiddag,  
1 x per maand van 14.30 – tot ongeveer 16.45 uur.  
We nodigen gasten uit, die ons over een interessant onderwerp 
vertellen en meestal iets laten zien.  
De Kerst- en de Witte Donderdagviering worden door ons zelf 
georganiseerd en hopelijk met een nieuwe predikant. 
15 september   
Een vrolijk begin van het seizoen met Gerrit Hiddink uit Heelweg.  
Hij verzorgt de middag met versjes, anekdotes en verhalen en 
begeleidt zichzelf met de gitaar. 
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Tickets > brozeaarde.nl 

 
Muzikale ode aan onze planeet 

Antjie Krog 
Koor en orkest o.l.v. Frank Litjens 

Sacha de Boer   RoosArt   Ruben Smit 
Zaterdag 10- en zondag 11 september 2022 

Martinikerk Doesburg 
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