Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk

op zondag 4 september 2022
Dienst van Schrift en Tafel mmv de cantorij

1

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
We gaan staan
Beginlied : 280 de vreugde voert ons naar dit huis
vers 1 allen

Gedenken van 50 jaar geloof, hoop en liefde vieren in de
gerestaureerde Grote of Martinikerk
31 augustus 1972 - heropening van de kerk door toenmalig
Koningin Beatrix 4 september 2022 Bemoediging en Drempelgebed – door de dienstdoende
ouderling in beurtspraak met de gemeente
Bemoediging
o.
Onze hulp is de Naam van de Heer
g.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o.
Die de aarde geeft aan ons mensen
g.
EN ONS MENSEN AAN ELKAAR
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Drempelgebed
o.
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden dit huis, waarin je zorgen deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
g.
DIT HUIS, WAARIN EEN GASTHEER IS
WIENS ZACHTE JUK GEEN LAST MEER IS
DIT HUIS IS ONS TOT HEIL GEGEVEN:
OEFENPLAATS VOOR GERECHTIGHEID,
VOOR HOOP EN VOOR BARMHARTIGHEID.

o.

Dit huis, met liefde opgebouwd
dit gastvrij oord voor jong en oud,
wil voor ons zijn als een oase:
hier is beschutting voor de nacht,
hier kan men putten: nieuwe kracht
hier is het elke zondag Pasen!

g.

GOD, ZEGEN ELK DIE BINNEN GAAT
EN HIER ZIJN LASTEN LIGGEN LAAT.
AMEN

Lied 280: 2 en 3 (cantorij) 4 (allen) 5 en 6 (cantorij) 7 (allen)
cant.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

cant.

3 dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

allen

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
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cant.

5 Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

cant.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

allen

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Gebed om ontferming
Lied 920: 1, 2 en 3
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De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Met de jeugd
Hierna gaan zij naar hun eigen viering
Lezing: Lukas 14: 12-24
Lied: 339a

U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en Verkondiging
Lied: A grateful heart (Mary Plumstead (1905 - 1980 )
gezongen door de cantorij
Thou, that have given so much to me,
give one thing more:
a grateful heart.
Not thankful when it pleaseth me,
As if Thy blessings had spare days;
But such a heart , whose pulse may be Thy praise.
Thou yhat hast given so much to me,
give one thing more: a greatful heart.
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vertaling:
U, die me zo veel hebt gegeven,
geef me nog één ding erbij: een dankbaar hart.
Niet af en toe dankbaar, als uw zegeningen me goed doen;
maar een hart, waarvan de hartslag is: U eer aandoen.

Het delen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Inzameling - tijdens de inzameling wordt de tafelviering
voorbereid - orgelspel
Tafelgebed en instellingswoorden
Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus toe
Lied 391: 1 cantorij, 2 cantorij en refrein: allen, 3 en 4 allen
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Cant. 2 Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven
gaf doden weer het leven –
waar Hij voorbijging werd het licht
refrein

allen

3 Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
refrein

allen

4 En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd
refrein

Brood, wijn en druivensap gaan rond
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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Slotlied: 973 (staande)

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

U bent van harte uitgenodigd voor de koffie en de
gemeentebijeenkomst na de dienst (rond 11.30 uur)
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Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bert Bomer; Ouderling van dienst Anne Mieke Luykx;
Diakenen Erika Klooster en Klaas Muller; Lector Jenny van Bokhorst;
Cantor-organist, Wilbert Berendsen, Cantorij van de Martinikerk o.l.v.
Wilbert Berendsen, Organist, Hans Schimmel; Beeld en geluid Daniël
Snieder; koster Richard Spanjer; jeugdviering Hajo Blok

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Ghana
AG Care Ghana (Assemblies of God Care) vangt straatmeisjes op
en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kan onze
gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40 meisjes in het
opvangcentrum Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren
daar in tien maanden tijd een praktisch vak: naaien, sieraden maken
of het kappersvak.
Ook worden ze gestimuleerd, terug te keren naar hun geboortedorp
om een nieuw bestaan op te bouwen.
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 in September
04

Martinikerk

11

Martinikerk

18
25

Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
ds. Bert Bomer
Dienst van Schrift en Tafel / mmv de cantorij
10.00 uur
ds. Bram Grandia
Startzondag / mmv de cantorij
10.00 uur
ds. Susanne van der Sluijs
10.00 uur
ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer
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Bloem- oproep

Op 11 september komen we bij elkaar voor de viering van
startzondag. De vakantie (voor de meesten) is voorbij en het
kerkenwerk gaat weer beginnen.
Namens de liturgisch bloemschikgroep hebben wij een dringende
oproep voor deze zondagviering. Wilt u deze zondagviering een
bloem (uit eigen tuin of gekocht) meebrengen. Op deze manier
kunnen we een bloemenzee maken, met verschillende bloemen.
De bloemenzee, met elkaar gemaakt, schept verbinding.
De aanwezige leden van de bloemschikgroep zullen op zondag
11 september de bloemengroet voor deze zondag maken.
Hoe mooi is dat, een bloemengroet ontvangen welke is gemaakt
door de gemeenteleden en vanuit de gemeente.
Namens de bloemschikgroep,
Joke, Lizet, Piet en Sandra
Zomeravond Orgelbespelingen op donderdagavond 2022
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.
Meer informatie over de bespelingen vindt u op de website
www.stidomu.nl
08 september (de laatste van de serie) Gijs van Schoonhoven
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Tickets > brozeaarde.nl
Muzikale ode aan onze planeet
Antjie Krog
Koor en orkest o.l.v. Frank Litjens
Sacha de Boer RoosArt Ruben Smit
Zaterdag 10- en zondag 11 september 2022
Martinikerk Doesburg

12

