Welkom in de viering vanuit de Martinikerk
op 21 augustus 2022

Lukas 12: 49
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Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Gemeente gaat staan
Beginlied : Lied 281 in wisselzang: 1, 4, 7 en 10 allen;
2, 5 en 8 vrouwen; 3, 6 en 9 mannen.

Vr.

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison.

Ma.

3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison.

Allen 4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison.
Vr.

5 Dat ieder die zich tot u wendt,
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
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Ma.

6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Kyrie eleison.

Allen 7 Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
Vr.

8 Kleur met uw vrede onze tijd.
Houd vast aan uw gerechtigheid:
Kyrie eleison!

Ma.

9 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!

Allen 10 Wij vragen vrede voor elkaar.
Wanneer maakt Gij ons bidden waar:
Kyrie eleison!
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende
ouderling in beurtspraak met de gemeente
o.
g.
o.

Onze hulp is de Naam van de Heer

g.

ONZE HELP IS DE NAAM VAN DE HEER
EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.

o.

Wees er God in Uw, in onze wereld,
als de God die licht schept

g.

ALS DE GOD DIE ONS IN VUUR EN VLAM ZET.
AMEN.

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Hij is voor ons een barmhartige Vader
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw

Gemeente gaat zitten
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Psalm van de zondag: Psalm 67: 1 en 2

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
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Kyrie en Gloria . Na iedere intentie bidden wij lied 367 d

Lied : 305

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!
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De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Barmhartige zal bij u zijn
DE BARMHARTIGE ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Met de jeugd
hierna gaan zij naar hun eigen viering
Eerste Lezing: Jeremia 23 : 23-33 (Naardense vertaling)
23 Een God van nabij ben ik,
is de tijding van de Ene,en niet een God van verre;*
24 als iemand zich op verborgen plaatsen
zal verbergen,
zal ík hem dan niet zien?,
is de tijding van de Ene;
ben ik het niet die hemelen en aarde vervult?,
is de tijding van de Ene.
25 Ik heb gehoord
wat de profeten hebben gezegd
die in mijn naam
leugens profeteren en zeggen:
ik heb gedroomd, gedroomd heb ik!
26 Tot wanneer
schuilen er in het hart van de profeten
profeten van de leugen?profeten van het bedrog van hun hart
zijn zij!,
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27 die erop rekenen om
mijn gemeente mijn naam te doen vergeten
door hun dromen
die ze ieder aan zijn naaste vertellen,zoals hun vaderen mijn naam vergeten zijn
bij de baäl.
28 De profeet
die een droom bij zich heeft
vertelle zijn droom,
en als mijn woord bij hem is,
spreke hij mijn woord naar waarheid;
wat heeft het kaf met het koren?is de tijding van de Ene.
29 Is het niet zo dat mijn spreken is
als het vuur?, is de tijding van de Ene,en als een moker die een rotsblok
vergruizelt?
30 Zie, daarom ben ik tegen die profeten,
is de tijding van de Ene,die mijn woorden stelen,
ieder van zijn naaste;
31 zie, ik ben tegen de profeten,
is de tijding van de Ene,die hun eigen tong nemen
en daarmee een tijding vertolken;
32 zie, ik ben tegen profeteerders
van leugenachtige dromen,
is de tijding van de Ene:
als zij die vertellen
misleiden zij mijn gemeente
met hun leugens en hun gezwets;
ik, ik heb hen niet gezonden
en heb hun niets geboden,

7

en als het om baat gaat
dan brengen zij deze gemeente geen baat,
is de tijding van de Ene.
33 Wanneer deze gemeente
of zo’n profeet of priester
je de vraag zal stellen en zal zeggen:
wát is de draaglast van de Ene?,
zeggen zul je dan tot hen:
jullie zelf zijn de draaglast!,
en ik zal jullie afwerpen,
is de tijding van de Ene.
Lied: 995
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Tweede Lezing : Lukas 12: 49-56
49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou
Ik graag willen dat het al brandde! 50 Ik moet een doop ondergaan,
en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51 Denken
jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde?
Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik verdeeldheid kom brengen. 52 Van
nu af aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en
twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de
zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de
dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar
schoondochter en de schoondochter tegenover haar
schoonmoeder.’54 Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een
wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen
op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de
wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en
dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel
kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen
duiden?
9

Lied: 1012

2 Zie, Koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, red uw wereld uit hun handen!
3 En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, - dat wij in dit uur
de strijd voor ’t rijk aanvaarden,
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.
4 Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.
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5 Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in ’t onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
voor ons uit,- een vorst van vrede.
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Het delen
We zingen lied 863

2 Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.
3 Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.
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4 Hij heeft aan ons vergeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.
5 Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten
6 Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

De gebeden
dankgebed, voorbeden, na iedere intentie zingen we lied 368j

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
tweede rondgang

Stichting Table Mountain
Kerk en Eredienst

Slotlied: (staande) 1008

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.
3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.
13

Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst Anne Mieke
Luykx; diaken Erika Klooster; lector Ernst Boesveld; organist Wilbert
Berendsen; beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Gerard
Verstraete; jeugdviering Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Stichting Table Mountain
Stichting Table Mountain is een project in Zuid-Afrika wat wij als
PGAD steunen. De eerste levensbehoefte van kinderen is liefde en
aandacht. Direct gevolgd door voedsel, een veilige plek, scholing en
opleiding. Dat is wat Stichting Table Mountain kansarme kinderen
en kinderen met hiv/aids wil bieden. Door hen een veilige woonplek
te bieden binnen gezinshuizen, scholing te faciliteren en ze positieve
ervaringen te geven.
Na bijna 3 jaar gesloten te zijn geweest door de coronamaatregelen,
zijn ze eindelijk weer open!
2e collecte: voor de kerk o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen,
verwarming en onderhoud, jeugdwerk
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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: diaconie, 2e collecte: 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 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
21 aug.
28 aug.

Martinikerk 10.00 uur ds. Bram Grandia
Galluskerk 10.00 uur Jannie Boesveld
Taizéviering
en Anja Beckmans
04 sept. Martinikerk 10.00 uur ds. Bert Bomer
Dienst van Schrift en Tafel / m.m.v. de cantorij
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Informatiebijeenkomst over beroepingsproces
op 4 september a.s.
Op zondag 4 september a.s. organiseert de kerkenraad een
informatiebijeenkomst in de Martinikerk waarbij u van harte bent
uitgenodigd om uw vragen met ons te delen.
De bijeenkomst, waarbij leden van de kerkenraad en het college van
kerkrentmeesters aanwezig zijn, start na afloop van de dienst om
11:30 uur.
Onze consulent Klaas Bakker zal eveneens hierbij aanwezig zijn en
vragen beantwoorden rondom het proces van beroepen.
Alle betrokkenen bij onze gemeente zijn van harte welkom!
De kerkenraad

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
25 augustus

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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