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Welkom in de viering vanuit de Martinikerk 
op 2 april 2023 

Zesde zondag 40-dagentijd, Palmpasen 
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Bij de bloemschikking 40 dagen tijd 2023 

Thema: Uit liefde voor jou! 
Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van 
de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand 
van betekenis wilt zijn.  
Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien 
hoe je dat kunt doen.  
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor 
mensen.  
Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen.  
Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.  
In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen 
dichtbij en ver weg. 
 
Meditatieve tekst bij deze zondag: 
 
Zalving, keuzes maken 
 
Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goed doen 
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Om te beginnen 
 

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

Gemeente gaat staan 
 

Beginlied  760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’ 

 
 

2 Gij gaat in ’t donker voor ons uit  
en niemand stuit  
uw grote gang  
de eeuwen door, een wereld lang. 
 
3 Al dwalen we ook ten dode af  
tot over ’t graf,  
voorgoed zijt Gij  
ons met uw tederheid nabij. 
 
4 Wij keren allen tot U weer,  
beminde Heer  
en grote God.  
Hoe liefelijk is dan ons lot. 
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5 Als alles nieuw wordt voor ons oog,  
de hemel hoog,  
de aarde wijd  
glanzen van onvergankelijkheid. 
 
6 Als in het vorstelijk licht  
voor uw gezicht  
wij blinkend staan  
met witte waarheid aangedaan. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
Voorbereidingsgebed 
 
ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer, 
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
ouderling O God, keer U naar ons toe 
gemeente EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 

ouderling Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
gemeente EN GEEF ONS HEIL!  

AMEN! 

 
Gebed op de drempel 
 
Ouderling Heer, wij staan hier voor U, 

met ons geloof en onze twijfel, 
met onze kracht en onze zwakheid, 
met onze vreugde en ons verdriet. 
Behoed ons Heer en keer ons naar U toe 
en schenk ons de adem van uw Geest.  
Amen 

 
 
Gemeente gaat zitten 
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Psalm van de zondag 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
de verzen 1, 3 en 5 

 
 
3 't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon nog keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
 
5 De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
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Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Kyrie gebed  
 
Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’ 1, 3 en 5 

 
 
3 Laat uw heilige liefdegloed  
onze koude werken doden  
en versterk in ons de moed  
om, de eeuwige nacht ontvloden,  
voordat wij ten onder gaan, op te staan. 
 
5 Overstroom ons met uw licht 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid  
voor altijd. 
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De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de jeugd 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing:  Matteüs 21: 1 - 11 
 
Lied 554 ‘Welkom, welkom, koning Jezus’ 
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2 Lang verwacht is koning Jezus,  
door de mensen hoog geprezen.  
Maar als zweeg heel Israël,  
dan nog riepen stenen wel:  
Hosanna, hosanna, gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer. 
 

3 Ongewenst is koning Jezus,  
door de mensen afgewezen.  
Hoor, de tranen in zijn stem:  
O dochter van Sion, begrijp toch vandaag  
dat God jou genadig wil zijn. 
 
Tweede Lezing Matteüs 26: 1 - 16 
Lied: 160a  
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2 Hij werd ons aller knecht,  
zijn deemoed was zo groot.  
Hij stond voor ons terecht,  
gehoorzaam totterdood.  
Maar God heeft Hem gesteld  
hoog aan zijn rechterhand. 
God heeft zijn naam gemeld  
aan hemel, zee en land. 
 
3 opdat zijn macht verstaan  
al wie Hij ’t aanzijn geeft –  
opdat in Jezus’ naam  
zich buige al wat leeft,  
opdat wij met elkaar  
God geven alle eer,  
belijdend voor elkaar  
dat Jezus is de Heer. 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 558 ‘Jezus om uw lijden groot’ 
1, 2, 3, 6, 1   
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2 Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt  
en om Sions onwil schreit,  
Kyrie eleison. 
 
3 Om de zalving door een vrouw,  
vreugdeolie, geur van rouw,  
teken van wat komen zou,  
Kyrie eleison 
 
6 Om het zwijgen, het geduld,  
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld,  
Kyrie eleison. 
 
1 Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God,  
Kyrie eleison. 
 

 
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. 
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Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling eerste rondgang,  RWANDA  
tweede rondgang,  Kerk en Eredienst 

 

Slotlied: (staande) 536  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

 
 

2 De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O Zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
 

Orgelspel 
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Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Freek Brandenburg; ouderling van dienst Marieke 

van Genderen; diaken Gudrun Gilhuis; lector Jenny van Bokhorst; 

organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid  Ruben Wijmenga; 

koster Piet Klooster; jeugd Margreet Eldering 

 

 
 

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

1e collecte: RWANDA – World Servants Project 
Jaarlijks gaan er 800 à 900 mensen uit heel Nederland met World 
Servants op een werkvakantie naar een ontwikkelingsland of in 
Nederland. Vanuit onze gemeente gaan er mensen naar Rwanda 
om voor zo’n 120 kinderen in de kleuterleeftijd in de Ruyenzi-
community die momenteel nog geen veilige plek hebben met het 
kleuteronderwijs te starten. Voor de ouders zou deze kleuterschool 
ook enorm helpen omdat ze vaak op het land aan het werk zijn. Als 
hun kinderen naar een kleuterschool kunnen, krijgen ze daar meer 
zorg, aandacht en zelfs eten, wat een enorme ondersteuning is voor 
de gezinnen. 
 
2e collecte: Kerk 
Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk etc. 
 

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. 
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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? 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  
 
02 april         Martinikerk  10.00 uur ds. Freek Brandenburg           
Palmzondag 
   
06 april      Galluskerk   19.30 uur ds. Ida Eldering-Joncker Nieboer  
Witte Donderdag                         Dienst van Schrift en Tafel cantorij 
   
07 april       Galluskerk   19.30 uur  ds. Menno Leistra,   mmv  cantorij 
Goede Vrijdag    
 
08 april       Galluskerk    20.30 uur pastor Wim Gilsing  mmv  cantorij      
Paaswake                   Dienst van Schrift en Tafel 
 
09 april                 Martinikerk  10.00 uur  ds. Bert Bomer         mmv  cantorij 
Paasmorgen 
 
 

Vooraf Paasontbijt 8.45 uur 
 
 

https://site/
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Paasontbijt Martinikerk  
Op zondagochtend 9 april organiseert de PGAD Angerlo-Doesburg 
samen met de World Servants groep het paasontbijt.  
Hierbij is uitdrukkelijk iedereen van harte welkom. Viert u mee, 
samen aan tafel, dat het licht altijd weer het duister overwint?   
9 april, Grote of Martinikerk Doesburg, 8.45 uur.   
 

Aanmelden: https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8  
of QRcode, via een ingesproken bericht op 0313-785183,  
of via een mailtje naar kloosterdorkas@gmail.com.  
En natuurlijk is er de komende weken een intekenlijst aanwezig na 
de kerkdienst. Nodigt u ook een extra gast aan tafel?  
 

Deelname aan het paasontbijt is gratis. Na afloop wordt er 
gecollecteerd voor de World Servants groep Doesburg. Zij gaan 
deze zomer in Rwanda extra klaslokalen bouwen in Ruyenzi.   

 
Bericht van het diaconaat: 
Al enige maanden zijn we in de diaconie op zoek geweest naar 
mooie individuele avondmaalsbekers. De zoektocht leidde ons naar 
Duitsland en Denemarken waar men in de Lutherse kerk al sinds 
meer dan 100 jaar individuele bekers gebruikt.  
Sinds de Corona hebben we zoals jullie weten, gebruik gemaakt van 
plastic bekers en dat is helemaal niet duurzaam.  
Vanaf Witte Donderdag  komt daar nu een eind aan, als we de 
nieuwe stalen avondmaalsbekers - in Denemarken gekocht - in 
gebruik nemen. 
Hopelijk vinden jullie ze allemaal mooi en prettig in gebruik. 

 
Different Generations zingt ‘Jesus Christ Superstar’  
op Goede Vrijdag 7 april a.s. in de St. Martinuskerk 
Op Goede Vrijdag 7 april a.s. wordt in de St. Martinuskerk een 
musical ‘Jesus Christ Superstar’ uitgevoerd. Tijdens de uitvoering 
wordt gezongen door het koor Different Generations uit Didam.  
Er worden hedendaagse teksten gelezen.  
 
Inloop vanaf 19.00 uur, de uitvoering begint om 19.30 uur 
Juliana van Stolberglaan 3 Doesburg. De toegang is gratis.  

https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8
mailto:kloosterdorkas@gmail.com
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Hier volgt een bericht van de Vrolijke Veranderaars 
 

Bij deze puzzel zoek je naar weersomstandigheden in de Bijbel.  
Koppel de weesomstandigheden aan de juiste Bijbeltekst.  
Hierdoor ontdekt je de volgorde van de letters.  
Stel dat de storm in Johannes 18 vers 18 staat dan is het begin van 
de oplossing OP. De letters achter de Bijbeltekst die gaat over een 
zachte bries zijn dan de volgende letters.  
 

1. Storm   Openbaringen 16:9 [T] 
 
2. Zachte bries  Johannes 18:18 [OP] 
 
3. Hitte    Maleachi 3:20 [OF] 
 
4. Hagel   Lucas 8:22-24 [F] 
 
5. Zon    Exodus 9:23-24 [S] 
 
6. Regen   1 Koningen 19:12 [IE] 
 
7. Kou    Genesis 7:4 [LO] 
 
De oplossing vul je in bij onderstaande zin: 
 

Deze week ……….. ik vaker 
 

Dit is de uitdaging die wij als Vrolijke Veranderaars je mee willen 
geven voor de komende week. 
 
 

Geef een raam een gezicht 
 

Op 2 april a.s. om 14 uur wordt de actie ‘Geef een raam een 
gezicht’ in een speciale ceremonie in de Grote- of Martinikerk 
officieel gestart door Burgemeester Loes van der Meijs. 
Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig 
te zijn. En natuurlijk kun je ter plekke een raampje (of meer) 
adopteren! 
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De Grote of Martinikerk in het centrum van Doesburg is de 
blikvanger van onze stad! Wanneer de toren je van verre de weg 
wijst naar de stad, besef je weer dat de aanwezigheid van dit mooie 
monumentale gebouw niet vanzelfsprekend is.  Het onderhoud van 
de Martinikerk in Doesburg blijft een constante zorg.  
Voor de periode 2023-2028 was daarvoor € 200.000 begroot, echter 
is voor 2023 de rijkssubsidie afgewezen. Een enorme tegenvaller. 
Daarbij waren in de laatste twee corona jaren de inkomsten ook 
minimaal.  
 

Om die reden is er een plan bedacht door betrokken Doesburgers 
om geld in te zamelen voor het onderhoud en de verduurzaming van 
de kerk. Een plan waar vrijwel 100% van de opbrengst besteed kan 
worden aan het goede doel. 
Zo ontstond het idee om de kleine glas in loodramen te gaan 
personaliseren onder het motto: 
Geef een raam een gezicht. 
 

Iedereen kan één of meerdere glas-in-loodraampje(s) adopteren 
voor een periode van 1 of meerdere jaren. Dat kost maar €5,-  
Op de website www.kerkraamdoesburg.nl wordt uitgelegd hoe je 
hieraan mee kan doen en hoe met elke bijdrage het digitaal 
schouwspel van de ramen steeds meer kleur krijgt en mooier wordt.  
 

Met deze oproep willen de organisatoren een beroep doen op alle 
Doesburgers om aan deze actie mee te doen. Iedereen wil toch 
zeker dat de Martinikerk, ons grote huis op de Markt, voor alle 
bezoekers en inwoners van Doesburg beschikbaar blijft! 
 
Als je 2 april er niet bij kunt zijn, dan kun je gebruik maken van 
onderstaande QR-code om alvast een raampje voor jezelf of 
anderen te regelen! 

 

http://www.kerkraamdoesburg.nl/

