Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
op 24 juli 2022

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom- door de dienstdoende ouderling
en aansteken van de kaarsen (met kort orgelspel)
Gemeente gaat staan
Intocht lied: Lied 274

Votum en groet - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de gemeente
Votum
Ouderling:
Gemeente:
Ouderling:
Gemeente:

Onze hulp en onze verwachting
IS VAN GOD, ONZE HEER.
Hij die alles maakte,
LAAT NIET LOS WAT HIJ BEGON.

Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!
Gemeente gaat zitten

Lied 381 verzen 1 – 3

Kyriegebeden
Voor vrouwen en mannen en kinderen
die geen grond meer onder de voeten hebben,
die verdreven zijn en op de vlucht,
die nergens op kunnen bouwen…
Lied 299d

Behoed hen, God.
voor mensen die zich opsluiten in hun gelijk,
geen gehoor geven aan de klacht van de arme,
geen oog hebben voor het bestaan van de vreemde,
die zich verheffen boven mensen zonder aanzien…
Maak hen ontvankelijk, God
voor uw kerk, mensen die aarzelen
tussen verbondenheid en zelfbehoud.
Lied 299d

Geef dat er profeten onder ons opstaan
die uw woord spreken en ons richten op uw weg…
Schenk ons moed, God
voor wie die de moed hebben gebaande wegen te verlaten,
die durven te geloven in het onmogelijke:
uw Rijk hier op aarde, uw wil door ons volbracht…
Glorialied: 305 alle eer en alle glorie

2 Alle eer en alle glorie / geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt / is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht, / steek ons met uw stralen aan
3 Alle eer en alle glorie / geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,/ vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron, / maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD
Moment van de kinderen
hierna gaan zij naar hun eigen viering
Schriftlezing: Psalm 55
Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden

Uitleg en verkondiging
Preek Samenvatting PSALM 55
POTEN IN DE MODDER
Ik weet niet of u het wel eens meemaakt in uw droom: dat u vliegt.
Ik heb het zelf af en toe, in mijn droom.
Dat ik langzaam me los maak van de aarde
en met, de gespreide armen lichtjes heen en weer bewegend,
de hoogte in ga.
En in de stilte van de blauwe lucht, laat ik het lawaai van de wereld
en het rumoer van de mensen beneden mij achter.
Dit gebed van David verwoordt de diepte van zijn nood
die hij voor Gods aangezicht uitspreekt.
Hij zwerft en wordt opgejaagd door de vijand.
Zijn benauwdheid wordt veroorzaakt door het schreeuwen van de vijand.
We horen hier een mens in nood, belaagd door de vijand.
Meditatief orgelspel

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
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 der gaven
Eerste rondgang:
Tweede rondgang:

(met orgelspel)

Stichting Sravana
Kerk en Eredienst

DIENST VAN DE WEGWIJZING
Slotlied 416 (staande) Ga met God en Hij zal met je zijn

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
4 Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen,
beantwoord met gezongen Amen 3x
Koffie-carrousel
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Obe Phillips; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; diaken Klaas Muller;
lector Wilco Onvlee; organist Klaas Doornbos; beeld en geluid Marcel Somsen / Rudy Beckmans;
koster Gerard Verstraete; jeugdviering Margreet Eldering

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Stichting Sravana
Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, maar niet thuis kunnen of willen blijven, kunnen
terecht in ons hospice in Doetinchem. Zij hebben vijf gastenkamers met elk een eigen badkamer.
De vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning. Partner, familie en vrienden zijn dag en nacht
welkom.
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 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 dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even 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 in juli
24 juli
31 juli

Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. Obe Phillips
ds. Bert Kuipers

Zomeravond Orgelbespelingen in 2022 op donderdagavond in de Martinikerk
In de zomermaanden organiseert StiDoMu een serie zomeravond-orgelbespelingen die wekelijks
plaats vinden op donderdagavond in de Grote of Martinikerk.
Alle orgelbespelingen beginnen om 20.00 uur en duren in de regel één uur.
Toegangsprijs € 12,00
voor donateurs van StiDoMu € 10,00 en de jeugd tot 18 jaar heeft vrij toegang.
StiDoMu staat voor Stichting Doesburgse Muziekcultuur
Meer informatie over de bespelingen vindt u op de website www.stidomu.nl
28 juli

20.00 uur

Bert van Stam

04 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Elmar Lehnen (D)
Berry van Berkum
Everhard Zwart
Petra Veenswijk

01 september
08 september

20.00 uur
20.00 uur

Peter van de Velde (B)
Gijs van Schoonhoven

