HEB ELKAAR LIEF
Welkom in de viering vanuit de Martinikerk
op 17 juli 2022

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied: LB 276 Zomaar een dak

2 Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
3 Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood even verrijzenis.

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
O. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G. DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN

O. Die genadig is en ruimte geeft
G. DIE ONS VERLICHT EN DRAAGT

O. Wees hier aanwezig, God ons gegeven
Dat wij u horen met hart en ziel.
Zie ons, ontvang ons, laat ons niet vallen.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede
Wees hier aanwezig,
Dat wij u horen met hart en ziel.
Gemeente gaat zitten
Psalm van de zondag: Psalm 15: 1, 2 en 4 wie zult gij noden

2 Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.
4 Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
Nooit zal hij wankelen en bezwijken.
Kyrie en Gloria
Lied : Psalm 107: 1, 2, 3 en 4 Gods goedheid houdt ons staande

2 Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg,–
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.
3 Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis

meer dan zij durven dromen;
de laatste van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.
4 Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Eerste Lezing: Genesis 45: 1-15
Lied: 166a: 1, 2, 3, 8 en 10 Hij wandelt in zijn koningsjas

2 Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft een diep verdriet,
want Jozef is er niet.

3 Maar in Egypte gaat het goed.
Hij krijgt het voor het zeggen.
Hij wordt een dronkenmeester die
ook dromen uit kan leggen.
De koning droomt van hongersnood
en Jozef zorgt voor brood.
8 En toen heeft Jozef zijn geheim
in tranen prijsgegeven:
‘ik ben het, Jozef, jullie broer!
Is vader nog in leven?
Kom naar Egypte, klein en groot,
ik zorg voor jullie brood.’
10 Wat ook de mensen allemaal
van plan zijn of verzinnen,
het wordt door God weer omgedraaid.
Er kan iets nieuws beginnen:
een koning wordt een lotgenoot.
Wie honger heeft krijgt brood.

Tweede Lezing 1 Johannes 4: 7-16
Lied: 829: 1 De liefde gaat ons voor

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

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 Stichting Kruispunt
tweede rondgang Kerk en Eredienst
Slotlied: (staande) 419 Wonen overal

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensenveel geluk.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Erica Meijers; ouderling van dienst Jannie Boesveld; diaken Erika Klooster;
lector Jenny van Bokhorst; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Anne Smeets;
koster Ate van der Werff

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Stichting Kruispunt
Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Kruispunt in Arnhem.
De deur staat open van 10:00 tot 13:00 uur en van 16.30 tot 19:00 uur. Vanaf 17:30 uur wordt er
een maaltijd voor maximaal 35 mensen geserveerd.
Op zondagmiddag is Kruispunt gesloten. Mensen komen bij Kruispunt voor warmte, een maaltijd,
een gesprek, internet, spelletje of gewoon even niks.
Kruispunt is een rustpunt voor onze bezoekers. Ze kunnen zichzelf zijn, ze hoeven niks.
Even een warm dak boven hun hoofd, een veilige haven.
Iedereen is welkom, de drempel om binnen te komen is laag.
Veel bezoekers zijn het vertrouwen in zichzelf, in anderen en/of instanties kwijtgeraakt.
Een deel van de bezoekers komt uit Oost-Europa of zijn gevlucht uit Afrikaanse landen. Andere
bezoekers verblijven al jarenlang op straat in Arnhem. Deze mensen zijn meestal alleen, hebben
schulden, staan onder bewind voering en hebben geen werk. Zij hebben behoefte aan een beetje
structuur en erkenning. Wij geven dat. We proberen samen te zoeken naar mogelijkheden en
kansen voor groei, ondanks de moeilijke omstandigheden.
Anderen komen binnen met een concrete vraag om hulp. In Kruispunt leiden wij hen dan naar de
juiste hulpverlener toe. Regelmatig horen wij dan een tijd later dat het leven een andere, positieve
wending heeft gekregen.
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.
Vermeld 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
17 juli
24 juli
31 juli

Martinikerk
Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Erica Meijers
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

21 juli

20:00 uur

Wilbert Berendsen

28 juli

20:00 uur

Bert van Stam

4 augustus

20:00 uur

Elmar Lehnen (D)

11 augustus

20:00 uur

Berry van Berkum

18 augustus

20:00 uur

Everhard Zwart

25 augustus

20:00 uur

Petra Veenswijk

01 september

20:00 uur

Peter van de Velde (B)

08 september

20:00 uur

Gijs van Schoonhoven

