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Welkom in de viering vanuit de Martinikerk 

op 4 december 2022  
 

Tweede zondag van Advent 
Dienst van Schrift en Tafel  mmv de cantorij 

Schrijfactie Amnesty 
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Bij de symbolische bloemschikking 
 
Moeders van Jezus bij de bloemschikkingen van advent en kerst. 
 
Deze Advent wordt gestempeld door het geslachtsregister van 
Jezus waarin, naast Maria, vier vrouwen voorkomen. Voor elke 
adventszondag één: dat zijn Tamar, Batseba, Ruth en Rachab.  
 
Tweede advent: 4-12-22 
De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van Advent,  
de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Paars wordt ook gebruikt 
in de Veertigdagentijd en staat voor inkeer en soberheid. 
De bloemschikking van deze zondag symboliseert de situatie van 
Ruth waarin zij haar eigen familie en land achter zich laat en een 
nieuw leven aangaat.  
 
 
Ruth 
 
Ruth (1,19b–2,12;) 4,13-17 Matteüs 13,54-56 
 
‘Ruth, 
onbeschroomd 
kiest zij voor Boaz. 
Vol vertrouwen 
kiest Boaz voor Ruth – 
losser wordt hij uit de nood. 
Eeuwige God 
waar wij trouw blijven 
aan U en aan elkaar, 
samen het brood delen, 
bloeit geluk op’. 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel Nun komm' der Heiden Heiland,  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied : Antifoon 432b, Psalm 80: 1 en 4, Antifoon 432b 

 
 
Psalm 80 
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4 Gij hebt een wijnstok uitgegraven,  
die, dank zij uw genadegaven,  
gegroeid stond in Egypteland,  
en hem naar Kanaän verplant.  
Daar kwam hij eerst tot volle groei,  
berg na berg dekkend met zijn bloei. 
 

 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O: Onze hulp in de Naam van de Heer. 
G: UW NAAM ZEGT ONS DAT U UW WERELD TROUW BLIJFT. 
 
O: Gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond. 
G: VROUWEN EN MANNEN  

DIE ONS HIERIN ZIJN VOORGEGAAN. 
 
O: Heer, verbind ons aan elkaar, 
 zodat niet de bittere tranen van eenzaamheid 
 levens zullen bepalen. 
G:  MAAR DAT WIJ MOEITE ZULLEN DOEN ELKAAR  

VAST TE HOUDEN. 
 
O: en dat wij elkaar zo geluk zullen schenken, 
 alle dagen van ons leven. 
G: AMEN. 
 
Gemeente gaat zitten 
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Lied 473, 1 allen, 2, cantorij, 3 allen 

 
 
C 2 Die roos van ons verlangen,  

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen  
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette  
in ’t midden van de tijd. 

 
A 3 Die bloem van Gods behagen  

heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in ’t midden van de dood. 
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Kyriegebed  
 
Lied 301f 

 
 
 

DE BIJBEL IN ONS MIDDEN 
 
Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Levenslicht 
Projectlied advent en kerst 2022 – Kind op Zondag 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 
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Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

tweede zondag (Ruth): 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Betlehem. 

Met de jeugd… 
hierna gaan zij naar hun eigen viering  
 
Eerste Lezing: Ruth 1, 19b – 2,12 en 4, 13 - 17  
 
Lied: Psalm 25b, voorzang cantorij en refrein allen 
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Tweede Lezing:  Matteüs 13: 54 - 56  
 

Lied 787, 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij en 4 allen 

 
 
2 Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,   
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,   
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,   
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.   
 
3 Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,   
jouw God is ook mijn wondervolle God.   
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;   
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot.   
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4 Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,   
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.   
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 
Daar komt geen einde aan dan door de dood. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Lied 448, 1, 3, 5, 7 en 9 allen; 2, 4, 6 en 8 cantorij 

 
 
2   gij die hier woont in 't dal der tranen 
 en van de schaduwen des doods, 
 gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
 Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 
3   Hij komt met vrede; en geen rampen 
 geen oorlog en geen bitterheid 
 zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
 geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
4   Geen liefde gaat er meer verloren, 
 de onderdrukking is voorbij, 
 de dood is dood, nu juichen wij, 
 er is een Kind voor ons geboren. 
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5   Er is een Zoon voor ons gegeven, 
 de Zoon van God die Koning is, 
 die 't licht is in de duisternis, 
 de weg, de waarheid en het leven. 
 
6   En alle and're vreemde namen: 
 die Wonderlijke Raadsman heet, 
 omdat Hij de geheimen weet 
 van hemel en van aarde samen. 
 
7   En Sterke God, die de gebeden 
 verhoren zal, die overwint. 
 Eeuwige Vader heet dat Kind, 
 en Vorst van eindeloze vrede. 
 
8   Dan zal de aarde voor ons allen 
 het land van melk en honing zijn, 
 het Kind van God zal Koning zijn, 
 nooit zal de troon van David vallen. 
 
9   En alle, alle mensen samen, 
 die zullen voor zijn aangezicht 
 staan zingen in het grote licht. 
 En Hij kent allen bij hun namen. 

 
Het delen 

 
De gebeden 

dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling eerste rondgang:  Amnesty Ghana 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 
Tijdens de inzameling wordt de tafel toebereid.  
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Nodiging 
 
Terwijl de cantorij lied 234 zingt, komt de gemeente naar voren, 
en zingt het lied een aantal keren mee. 

 
 

 
Tafelgebed, het Heilig 404d 
 
Als we samen aan tafel gaan, jong en oud 
groet de Heer ons zelf:  
De vrede en de liefde van de Heer is met ons allen. 
Heffen wij dan ons hart omhoog en brengen wij dank aan onze God, 
die het waard is onze dank te ontvangen.  
en daarom, zingen wij U toe:"  
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404d 

 
 
Tijdens de rondgang klinken variaties over  
"Nun komm der Heiden Heiland" 
(Kom tot ons, de wereld wacht) van Friedrich W. Zachow  
(1663-1712) op het Freytag-orgel 



 

13 
 

Dankzegging  
 
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. 
 
Slotlied: (staande)  452: 1, 2 en 3 
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2 Die lange nacht, die winter / doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, / de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht, / dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. / Uw licht komt na de nacht! 
 

3 O hemellichaam, Jezus, / dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen, / Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan, / uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, / leer ons uw toekomst aan! 
 

Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 

Orgelspel Fantasie sopra 'Von Gott will ich nicht 
lassen' van Bert Matter (melodie van lied 452) 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Menno Leistra; ouderling van dienst Stefan Bos; 
diakenen Gudrun Gilhuis en Carin Hartemink; lector Nanda van der Werff; 
cantor- organist Wilbert Berendsen; cantorij van de Martinikerk o.l.v. 
Wilbert Berendsen, organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Marcel 
Somsen; koster Gerard Verstraete; jeugdviering Ezrah van Zijtveld. 

 

 
 

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

1e collecte: Amnesty Ghana 
Hoewel we hebben gehoord dat er problemen zijn rond de administratie 
van AG Care waaronder het project Nieuwe kansen voor Straatmeisjes in 
Ghana valt, collecteren we vandaag toch weer voor de meisjes die nu 
bezig zijn met hun opleiding. Zij moeten niet de dupe worden van deze 
problemen en moeten echt hun opleiding kunnen afmaken. Overigens 
garandeert Kerk in Actie dat ook. 
Van harte aanbevolen om deze meisjes te steunen zodat zij ook na deze 
opleiding hun eigen brood kunnen gaan verdienen. Ook de doekjes worden 
nog verkocht in de winkel en op de webshop. 
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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 bijpassende 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? Dat kan 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. 
 

Vieringen in december 
 

04 december Martinikerk   10.00 uur  ds. Menno Leistra/ cantorij  
2e zondag van Advent 

 Dienst van Schrift en Tafel  
 

11 december Galluskerk   10.00 uur  ds. Bert Bomer  
3e zondag van Advent 

 
18 december Galluskerk   10.00 uur  ds. Bram Grandia  

4e zondag van Advent  

https://site/
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24 december Galluskerk     19.00 uur Jeugdwerk  
      Kinderkerstfeest 
 
24 december Martinikerk     22.00 uur ds. Bert Bomer  
      Kerstavond /cantorij  
 
25 december Martinikerk     10.00 uur pastor Wim Gilsing 
      Kerstmorgen/ cantorij 
 
31 december Galluskerk     19.30 uur ds. Susanne van der Sluis
      Oudejaarsavond 
 
01 januari Galluskerk 10.30 uur Morgengebed  
      Nieuwjaarsontmoeting 

   
Schrijfactie Write for Rights op zondag 4 december. 
Vandaag kunt u/ jij een brief schrijven voor de actie van Amnesty 
International na de dienst in de Martinikerk.De brieven gaan naar  
autoriteiten om te pleiten voor een rechtvaardige behandeling van  
gevangenen.   
Behalve een brief kunt u  / jij een kaart tekenen met een eigen tekst 
erbij, die wordt verstuurd naar diegene voor wie gepleit wordt . 
Bij de tafels staat een donatiebox, een gele doos, ter bestrijding van 
de onkosten van Amnesty . 
Het is ook mogelijk thuis  te schrijven, u kunt daarvoor een envelop 
meenemen met blanco kaarten en een aantal voorbeeldbrieven.  
Inleveradressen zijn bijgesloten  .Info :nelweststeijn@hotmail.com 
 

Van het Diaconaat  Mensen gevraagd…. 
 
Wie wil ons helpen met het inpakken van de kerstattenties  
voor onze gemeenteleden van 85 jaar en ouder? 
Op vrijdag 9 december a.s., om 10.00 uur in de Wehmerhof . 
S.v.p. opgeven bij Gudrun Gilhuis,  ghgg4824@gmail.com  
Telefoon: 06-5589 6443 

mailto:nelweststeijn@hotmail.com
mailto:ghgg4824@gmail.com
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Oecumenische Vespers in de tijd van Advent Op vrijdagavond 
Aanvang 19.30 uur  
 
Verlangen naar Licht 
 
Het is waardevol om in de adventstijd samen met de oecumenische 
partners in de regio Doesburg een moment van stilte en bezinning te 
zoeken.  
Elke vrijdagavond is er een vesper in één van de kerken.  
We leven in een tijd die veel mensen als donker ervaren.  
De oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien legt een schaduw 
over ons leven. Meer dan ooit kijken we uit naar het Licht.  
 
Elke vesper beginnen we met woorden over Licht in de psalmen.  
Op 25 november klonk psalm 130:  
Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Meer dan wachters uitzien naar de morgen (lied 130d) 
Ik blijf wachten tot u komt Heer mijn God 
Ik blijf nog sterker op u wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht het morgenlicht (lied 130c) 
 
Daarnaast luisteren we naar het verlangen in de verhalen over en 
de lofzang van Elizabeth, Maria, Zacharias en Simeon.  
 
Vrijdag 2 december Dorpskerk Hummelo  
Psalm 4 Lucas 1: 46-55 
Voorgangers:  ds. Elise Wijnands en ds. Susanne van der Sluijs 
 
Vrijdag 9 december St. Joriskerk Drempt  
Psalm 27 Lucas 2: 68-79 
Voorgangers: Marjan van Zadelhoff en Arnold Vellekoop 
 
Vrijdag 16 december Galluskerk Angerlo  
Psalm 36 Lucas 1: 29-32 
Voorgangers: Wim Gilsing en Toos Looman 
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‘Wat hebben we bij de koffie?’ 
 
Herinner je je deze nog? de koffieochtenden ‘Wat hebben we bij de 
koffie?’ op de eerste woensdag van de maand in de Martinikerk? 
Corona gooide roet in het eten/de koffie en (oprichter) ds. Chris Kors 
verhuisde naar Middelburg. Maar nu gaan we weer opstarten, in 
Oecumenisch verband,  
op een nieuwe locatie. 
 
De NIEUWE LOCATIE wordt de grote zaal van het Dienstencentrum 
Leger des Heils Doesburg aan de Zandbergstraat 15 
 
‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij 
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, 
maar ook van een kort programma.  
Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met verhalen of muziek.  
We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.  
Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt max. een half uur. 
Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. 
 
START 
7 december:  Sinterklaas incognito  
Ervaringen van Sinterklaas een gesprek met Evert Jurriëns. 
 
Locatie:  Dienstencentrum Leger des Heils  

Zandbergstraat 15 Doesburg  (ingang de winkeldeur) 
Tijd:  10.00 uur – 11.30 uur 
Kosten: Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten. 
 
Organisatie: ‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd 

vanuit de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom 
zeker ook mensen van buiten Doesburg. 

 
Contact:  Wim Gilsing, w.gilsing@outlook.com  

   Ans Woudenberg, woudenberg.rienans@gmail.com 


