
 

 
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
zondag 10 oktober 2021  

 

 
 

 

 
 



 
 
 Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken  
 
Beginlied 275: 1, 2 en 3 
 
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
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. 
 
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. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
O. onze hulp is de naam van de Heer 
A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O.  die trouw blijft over alle grenzen heen 
A.  EN NIET ZAL LOSLATEN WAT ZIJN HAND BEGON 
O.  Door Jezus Christus, onze Heer 
A.  AMEN 
 
Psalm voor deze zondag  118: 8 
 
8 De steen, die door de tempelbouwers  
veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onze ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
 
Groet 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kyriëgebed Afgesloten met biddend zingen van 301 k  
 

Loflied 304 
 
1 Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

2 Zing van de Zoon, licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

 De Bijbel in het midden 

 
Gebed van de zondag 
 
Voor klein en groot samen - verhaal of gesprek met de kinderen 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
 
Eerste lezing uit Daniel 2 (predikant) 
 
Lied 1012: 1, 2 en 5 
 
1 Geef aan de wereld vrede, Heer, 
in deze donkere tijden: 
de groten slaan de kleinen neer 
en honen en bestrijden 
wie uw vredesrijk belijden.  
 



 
 
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!  
 
5 Uw rijk, Heer, komt en het is nu: 
in 't ontastbaar heden 
van uw genade zien wij U 
gegord met recht en rede 
voor ons uit, – een vorst van vrede. 
 
Tweede lezing 1 Petrus 2: 1-8 ( lector) 
 
Lied 339a 

 

Uitleg en Verkondiging 
 
Geloofslied  1001: 1 en 3 
 
1 De wijze woorden en het groot vertoon, 
de goede sier van goede werken, 
de ijdelheden op hun pauwentroon, 
de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 
zal Gods woord niet overleven; 
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
beschaamt de ogen van de sterken. 
 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 



 

 
 Het Delen 

 

De gebeden 
 dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds uitlopend op de acclamatie
 dienstboek nr. 79  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  

 
‘Onze Vader’ 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  Epafras/ Onderhoud Kerkgebouwen/ PKN Jong Protestant  
 

Slotlied 416  gemeente gaat staan 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
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 zij 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.  
 
Uitzending en zegen 
door de gemeente beantwoord met gezongen Amen (3x) 
 
Orgelspel 



 
 

 
Taakdragers in deze viering... 
Voorganger dr. Ferdinand van Melle (Oudorp NH); ouderling van dienst, Stefan Bos; 
diaken, Klaas Muller; lector, Jenny van Bokhorst; organist, Wilbert Berendsen; beeld 
en geluid, Marcel Somsen; koster, Piet Klooster; kinderviering, Ezrah van Zijtveld 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
  
1e collecte: Epafras  
Epafras zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. 
Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. We 
bieden hen geestelijke steun en praktische hulp. Menselijk contact is waardevol; niet 
alleen voor de gedetineerden maar ook voor familie en vrienden. Ook aan hen 
bieden wij steun.  
 
2e collecte: Onderhoud kerkgebouwen  
In 2021 is € 13.000 begroot voor (klein) onderhoud voor de Galluskerk en de 
Martinikerk. De Stichting Behoud Galluskerk en de Stichting Behoud Martinikerk 
(Stibema) voeren namens ons college het groot onderhoud uit; daarvoor is 
rijkssubsidie beschikbaar en er zijn diverse fondsen die bijdragen. Daarnaast zijn er 
nog (kleine) onderhoudskosten die het college zelf betaald. 
De opbrengst van de collectes voor onderhoud Kerkgebouwen gebruiken wij om de 
kosten van onderhoud te dekken.  
 
3e collecte: PKN Jong Protestant  
Hoe geef je het geloof door aan je kinderen? Jong Protestant helpt kerken met 
materialen en tips om ouders in de geloofsopvoeding te ondersteunen.  
 

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 en de 3e collecte is de extra collecte. 
 

https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html 

 

 
 

https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html


 
 
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. 
 
3e collecte (o.v.v. doel):  
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
 

Vieringen in de Martinikerk.... 
 
17 oktober ds. Kees Bochanen 

24 oktober ds. Bram Grandia      
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