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Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op  zondag 18 september 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: 975: 1, 2 en 3   
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2 Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´  
glorie is op aarde neergedaald. 
 
3 Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen-  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente  
 
Bemoediging 
O:  Ons samenzijn dragen we op aan God 
G:  DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN 
O:  Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst 
G:  DIE ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS 

VERANTWOORDELIJKHEID VRAAGT  
O:  genade aan ons en vrede 

van God onze Vader 
en van de Heer, Jezus Christus 
Amen  

 

Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
gebedsacclamatie met de gemeente: lied 333  
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Almachtige,  
 

Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft U ons toegedacht. 
 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 
Hoor ons als wij biddend tot u zingen:  
 

Wij zijn geroepen om te leven, 
gehouden aan Uw woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker is voorbij. 
Hoor ons als wij biddend tot u zingen:  
 

Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
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God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 
Hoor ons als wij biddend tot u zingen:  
 
Heer schenk ons vergeving, genade, rust en hernieuwde toewijding 
In Christus’ naam.  
Amen.  
 
Psalm van de zondag: 121: 1, 3 en 4  

 
 
3  De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht/ houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden,/ de maan doet niets ten kwade. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,/ Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,/ in eeuwigheid bewaren. 
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Kyrie en Gloria 
 

De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V. De Heer zij met u 
G. Ook met u zij de Heer 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de jeugd 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing: Genesis 18: 1-15  
 
Lied: 388: 1, 4 en 5 
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4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,  
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,  
genadig begin van goddelijk recht.             
Refrein  

 
 
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,  
een plaats om te zijn, een plaats om te worden  
getuige van Hem, een levend bewijs.         
Refrein 
 
Tweede Lezing: Jesaja 25: 6-9  
 
Lied: 377: 1, 3, 4 en 6  
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3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint,  
bij wie mijn ziel genezing vindt – o Lam van God, ik kom. 
 
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – o Lam van God, ik kom. 
 
6 Zoals ik ben  ja, dat ik dan  
de lengte, breedte, hoogte van  
uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied: 869: 1, 3 en 6 
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3 wat onze Godin de aanvang schiep,/ dat wil Hij ook bewaren;  
wat onze God tot aanzijn riep doet/ Hij zijn trouw ervaren.  
De Heer regeert, en het is goed/ waar Hij de mensen wonen doet. 
Geef onze God de ere! 
 
6 ik wil U, Heer, mijn leven lang/ van ganser harte prijzen  
en in mijn lied, mijn lofzang/ mijn dank aan U bewijzen.  
Mijn hart, verheug u in de Heer,/ lichaam en ziel, verblijd u zeer!  
Geef onze God de ere! 
 

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:  UNICEF 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
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Slotlied: (staande)  418: 1, 2 en 3  

 
 
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.  
 
Orgelspel 
 
 

Taakdragers in deze viering  
Ouderling van dienst Pollyan van Swigchem; diaken Klaas Muller; 
lector Nanda van der Werff; organist; Wilbert Berendsen;  
beeld en geluid Daniël Snieder; koster Richard Spanjer; 
jeugdviering Margreet Eldering 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: UNICEF 
UNICEF is dé VN-kinderrechtenorganisatie.  
We hebben een unieke opdracht vanuit de Verenigde Naties:  
alle kinderen geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging, 
waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewerkt. 
Onze aanpak is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingen 
en het mandaat van de VN zijn we in staat om meer kinderen te 
bereiken op meer plekken dan wie ook. 
We voeden, beschermen en scholen elk jaar miljoenen kinderen. 
Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden we noodhulp,  
en we blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de 
schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen 
en hun families. Wij adviseren regeringen, overtuigen bedrijven, en 
lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. 
We zorgen voor duurzame oplossingen en ruimen obstakels uit de 
weg. En wij geven nooit op.   
 
2e collecte: voor de kerk en eredienst 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 de 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 
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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 dan de datum en doel van de collecte erbij. 
 
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  
18 sept.     Martinikerk     10.00 uur    ds. Susanne van der Sluijs 
25 sept.     Galluskerk      10.00 uur    ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer 
02 okt.      Martinikerk    10.00 uur    pastor Wim Gilsing 
09 okt.  St. Martinuskerk  10.00 uur    voorgangers deelnemende kerken 

 
Oecumenische viering in de Sint Martinuskerk op 9 oktober 
Afgelopen mei sloten we met zeven kerken het oecumenisch 
seizoen af in een viering vanuit de Martinikerk in Doesburg.  
Het was een dienst waar door iedereen met veel genoegen op  
teruggekeken wordt. Onderlinge verschillen bleken weg te vallen 
tijdens het samen zingen, luisteren, vieren en belijden.  
Hoe mooi is het om een volle kerk te hebben.  
 
 
Voor het komende jaar willen wij de samenwerking continueren.  
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‘De Zin van…’ 

 
Er is een nieuw thema voor het seizoen ’22 / ’23 gevonden: 
’De Zin van’. Wat is de zin van je bestaan? Hoe ga je zinvol om met 
de schepping, met lijden, met je medemens, met je talenten, of de 
rijkdom die je wordt toebedeeld. We nemen de Bijbel als leidraad 
voor onze zingeving.  
De komende maanden willen we als oecumene elk in onze eigen 
kerken themadiensten en -bijeenkomsten houden. De andere 
gemeenten worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en 
een ieder is net als vorig jaar van harte welkom.  
 
De start van dit nieuwe seizoen vindt plaats in een gezamenlijke 
kerkdienst in de Sint Martinus kerk met als thema ‘De Zin van het 
bestaan’. Blijven we hangen in de ietwat sombere bevindingen van 
Prediker, of vinden we ons doel en zin in het evangelie en kunnen 
we het licht voor de wereld zijn en in vrede en liefde naast elkaar 
leven, zoals ons is voorgedaan door Christus.  
 
Evenals de vorige keer zal er een cantorij gevormd worden vanuit 
de verschillende gemeenten. U kunt zich hiervoor opgeven bij uw 
predikant. Ook is er kindernevendienst. Voor de meeste kerken geldt 
dat de eigen kerk die ochtend gesloten is.  
 
U bent allen van harte uitgenodigd.  
 
Datum:     zondag 9 oktober 2022  
Aanvang: 10.00 uur  
Locatie:    Sint Martinus kerk, Juliana van Stolberglaan 3 Doesburg 
 
Namens de oecumene, 
 
ds. Susanne van der Sluijs 
Gasthuiskerk, Doesburg 


