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Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 

op  zondag 2 oktober 2022 
mmv de cantorij 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 

Welkom - door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 

Gemeente gaat staan 
 

Beginlied 838: 1 en 2  O grote God die liefde zijt 

 

2 Maak ons volbrengers van dat woord,/ getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,/ wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan / tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen / de minste willen wezen. 
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Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O Onze hulp is in de naam van de Enige  
G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
O Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON  
 
O God van vrede; wij zijn uw mensen,  
 U hebt ons aan elkaar geschonken als pelgrims onderweg,  
 als medereizigers.  
 Wij verlangen naar vrede,  

maar raken elkaar steeds weer kwijt.  
G O GOD BRENG ONS TERUG OP UW WEG  
O Geef ons een open hart, aandachtig en nederig  
 herschep met uw Geest ons leven als nieuw.  
G O GOD BRENG ONS THUIS BIJ ELKAAR, BIJ U.  
O Houd ons hier opnieuw het kind van uw liefde voor ogen,   
       uw Zoon, die onze weg is naar uw stad van vrede  
G O GOD BRENG ONS THUIS. AMEN  
 
Gemeente gaat zitten  
 

Psalm van de zondag: 121, 1 en 2  Ik sla mijn ogen op en zie 
met antifoon LB 711 b  
 
antifoon: (1x cantorij, 1x allen) 
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2 Uw wankele voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, Iraëls wachter wezen. 
 
allen: antifoon 

 
 
Gebed om ontferming  
 
Kyrie-en Gloriahymne LB 299f  
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De Bijbel in het midden 

 
Groet:  Vg.  De Enige zal met U zijn  

Allen  De Enige zal U bewaren.  
 

Gebed van de zondag  
 
Met de jeugd  
hierna gaan zij naar hun eigen viering  
 
Lezing uit de profeet Amos: 8, 4 – 7 
 
Lied 992:  Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

  
 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons  
dan dat wij dienen en hoeden  
als mensen naar Gods beeld. 
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3 Wat vragen mensen meer van ons  
dan dat wij breken en delen  
als ons is voorgedaan? 
 
4 Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien  
naar alles wat er leeft. 
 
Lezing uit het evangelie volgens Lucas: 16, 1 – 15 
 
Lied 324  Wat vrolijk over U geschreven staat 
De eerste strofe wordt door de cantorij gezongen,  
en de verzen 2 en 3 door allen.  
 

 
 
Allen 2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  

‘redden wat verloren is’, dat woord,  
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond 

 
Allen 3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 
Overweging  
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Lied Verleih uns Frieden genädiglich, ( Mendelssohn )  
 
Verleih uns Frieden genädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.  
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Geef vrede, Heer, in onze dagen,  
want geen ander is er die voor ons strijden zou  
dan Gij, onze God. 
 

Het delen 
 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
Acclamatie Vg. Zo bidden wij zingend 
  Allen LB 368 j 

 
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. 
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Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling eerste rondgang: Kerk in Aktie Kerk en Israël 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 
Slotlied: (staande) 991: 1, 4 – 8  De eersten zijn de laatsten  

 
 
4 Het onderste komt boven,/ de torens vallen om,  
het woord is aan de doven,/ de waarheid aan de droom.  
 
5 Wie later is geboren / komt eerder aan de tijd,  
wie lager thuisbehoren / gaan hogerop vrijuit. 
 
6 Zo hoog zijn Gods gedachten,/ zij gaan de tijden door,  
wie voor was blijft ten achter,/ wie achterbleef gaat voor.  
 
7 Veracht dan niet de kleinen,/ en die verloren zijn,  
want God noemt hen de zijnen / die laatgeboren zijn  
 
8 De eersten zijn de laatsten,/ wie nakomt gaat voorop!  
Kies dan de goede plaatsen / en geef uw hart aan God. 
 
Uitzending en zegen  

Gezongen Amen 
 
Orgelspel 
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Taakdragers in deze viering  
Voorganger pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Stefan Bos; 
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 Marcel Somsen en 
Rudy Beckmans; koster Piet Klooster; jeugdviering Ezrah van 
Zijtveld  
 
 
 

 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Kerk in Aktie Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een 
wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we 
ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het 
gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen 
antisemitisme. In Nederland worden rusten we predikanten en 
gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In 
Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de 
internationale christelijke gemeenschap.  
 
2e collecte: voor de kerk en eredienst o.a. Pastoraat, drukkerij, 
verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
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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 
 
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  
 
02 okt.      Martinikerk    10.00 uur    pastor Wim Gilsing / mmv de cantorij 
09 okt.  St. Martinuskerk  10.00 uur    voorgangers deelnemende kerken 
16 okt.      Martinikerk    10.00 uur    ds. Obe Phillips  /  Michazondag 
23 okt.       Martinikerk    10.00 uur    ds. Trinus Hoekstra  

         dienst van Schrift en Tafel 
30 okt.        Galluskerk    10.00 uur    ds. Douwe Wijmenga 
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Oecumenische viering in de Sint Martinuskerk op 9 oktober a.s. 
 
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.  
 

‘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.  
 
Voorgangers:  Francie Jansen, ds. Karin Spelt  

en ds. Susanne van der Sluijs. 
Locatie:  Juliana van Stolberglaan 3 in Doesburg  
Aanvang:  10.00 uur 
 
Namens de oecumene, 
ds. Susanne van der Sluijs, Gasthuiskerk, Doesburg 


