Welkom in de viering vanuit de Martinikerk
op 14 augustus 2022

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar
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Inleidende muziek
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Allen gaan staan
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende
ouderling in beurtspraak met de gemeente
Bemoediging
o
Onze hulp is in de naam van de Enige
a
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a
EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON
Drempelgebed
o
Gezegend zijt Gij Ene,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
a
ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT
o
Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Wij zoeken het licht van uw ogen.
a
ZEGEN ONS DAN MET UW LICHT
o
Want in uw licht zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw aangezicht
niet voor ons verborgen.
a
ZEGEN ONS MET UW LICHT. AMEN
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Aanvangslied LB 314 Here Jezus om uw woord

2 Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.
Allen gaan zitten
Voorganger: De Enige zal met u zijn
Allen:
DE ENIGE ZAL U BEWAREN
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Gebed om ontferming
Kyrie- en Glorialied LB 274 Wij komen hier ter ere van uw Naam

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit ‘De kleine Prins’ van Antoine de St. Exupéry
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Lied LB 920 Klein Danklied

2 laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
3 dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen uit uw hand.
Lezing Marcus 4: 26 – 33
Lied LB 275 Het lied van Gods aanwezigheid

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
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3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Verkondiging en overweging
Meditatieve muziek

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging / voorbeden/ stil gebed 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 Actie Zending
tweede rondgang Kerk en Eredienst

Slotlied (staande) LB 845 Tijd van leven

2 Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.
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3 Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.
Zegen beaamd met Amen door gemeente.
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Margreet
Eldering; diaken Carin Hartemink; 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: Kerk In Actie Zending
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De
werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks
toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de
Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme
dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
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De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen
betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een
eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun
kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of
het buitenland om hun leven op te bouwen.
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
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Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank
dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeld er dan 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
14 aug. Martinikerk 10.00 uur
21 aug. Martinikerk 10.00 uur
28 aug. Galluskerk 10.00 uur

pastor Wim Gilsing
ds. Bram Grandia
Jannie Boesveld
en Anja Beckmans Taizéviering

Zomeravond Orgelbespelingen op donderdagavond
In de zomermaanden organiseert StiDoMu een serie zomeravondorgelbespelingen 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
18 augustus
25 augustus

Everhard Zwart
Petra Veenswijk

01 september
08 september

Peter van de Velde (B)
Gijs van Schoonhoven

Meer informatie over de bespelingen vindt u op de website
www.stidomu.nl.
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