Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk

TWINTIGSTE ZONDAG NA TRINITATIS
25 OKTOBER 2020 MARTINIKERK DOESBURG

Orgelspel
Welkom door de ambtsdrager van dienst
Aanvangslied psalm 100 : 1 en 3
De diaken steekt de kaarsen aan
k

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

k

Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan;
Gebenedijd zijn grote naam.
We gaan staan

Bemoediging
o
g

Onze hulp is de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

o
g

die trouw is in eeuwigheid
EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Drempelgebed
o

Wat zijn wij Heer
zonder U
zonder uw kracht
zonder uw licht
zonder uw vrede
wat zijn wij Heer
zonder U
We gaan zitten

Eerste lied
Gezongen in wisselzang door voorganger en koor

Kyriegebed
v

Hemelse Vader
als Gij de zon van uw liefde en genade
niet over ons doet opgaan
blijft het duister
in ons hart en om ons heen

g

ONTFERM U OVER ONS

v

almachtige God
open ons
voor het grote wonder van uw schepping
Gij staat aan het begin
en Gij komt aan het einde

g

ONTFERM U OVER ONS

v

Gij die uw volk Israël hebt uitgeleid
laat ook ons het grote wonder van uw bevrijding zien
en wij zullen opstaan
en dragen uw Geboden in ons hart
uw toekomst tegemoet

g

ONTFERM U OVER ONS

Glorialied psalm 99 : 1, 4 en 8
k

God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

k

Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

k

Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
die met macht gekroond op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here.

Groet
v
g

De liefde van God voor u en voor jou
ZIJN LIEFDE OOK VOOR U

Met de kinderen
Aansluitend is er de kinderviering
Opening van de Schrift
v

In de veelheid van geluiden
in de stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord

Lied 283 : 1, 2 en 3
k

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

k

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

k

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Deuteronomium 6 : 1 – 9
Door de lector
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet
leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en
geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het
land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de
HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed
gaat en als u opstaat.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Mattheüs 22 : 36 – 40
‘Meester, wat is het grootste gebod in de Wet?’
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Lied 283 : 4 en 5
k

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

k

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Uitleg en verkondiging
Als ik Hem maar kenne
Hem de mijne weet
als mijn hart zich Hem gewenne
nimmermeer zijn trouw vergeet
vrees ik niet voor lijden
voel slechts deemoed liefde en verblijde
Novalis 1772 - 1801

Orgelspel
Lied 320 : 1, 2 en 3
Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
Gebeden
Dankgebed
De voorbeden worden telkens besloten met
v
g

en daarom bidden wij
OPEN ONS EN RAAK ONS AAN

Stil gebed
Onze Vader
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.
Inzameling van de gaven voor
1 Sun
2 Verzekeringen
3 Jeugdwerk

Mededelingen door de ouderling
Ten besluit lied 416 : 1
De gemeente gaat staan
Het koor zingt :

Zegen
v
g

De Heer zegene en behoede u
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede
AMEN

Orgelspel

Taakdragers in deze viering zijn –
voorganger: ds. Henk Teeuwen, ouderling van dienst: Marcel Somsen, diaken: Nel Weststeijn,
lector: Jenny van Bokhorst, organist: Wilbert Berendsen, kinderviering: Marijke Kors, tienerviering:
Richard Klooster, beeld & geluid: Daniël Snieder, koster: Richard Spanjer.

"De kerkenraad heeft deze week besloten de koffie voor en na de dienst vanaf heden te laten
vervallen. De strengere richtlijnen, het hogere aantal besmettingen, de risicogroep waar veel van
onze gemeenteleden onder vallen en het zorgdragen voor de veiligheid voor ons allen, hebben de
kerkenraad overtuigd van de noodzaak deze maatregel te nemen. Hoe vervelend dit ook is, de
contactmomenten moeten we proberen te verminderen. Komende week beraadt de kerkenraad
zich nog over mogelijke andere maatregelen als de besmettingscijfers blijven stijgen."
Viering in de Galluskerk
Deze viering zal vanmorgen ook in de Galluskerk op scherm te zien zijn.
Vanaf 11 uur ontvangen we daar kerkgangers, waarna met elkaar de viering bekeken zal worden.
Het is de bedoeling dat dit de komende tijd elke laatste zondag van de maand zal gebeuren.

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: SUN
In Doesburg kunnen mensen geconfronteerd worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente
financiële noden, waarvoor geen of niet tijdig of niet voldoende voorliggende wettelijke voorzieningen
beschikbaar zijn. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulp verleners van organisaties
een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Doesburg en omstreken.
SUN Doesburg is een uniek samenwerkingsverband van de Gemeente Doesburg, het
hulpverleningsveld (van maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, woningbouwcorporaties,
welzijnsstichtingen tot maatschappelijke opvang en jeugdzorg), maatschappelijke organisaties,
kerken en fondsen. De Stichting heeft de vorm van een publiekprivate samenwerking vanuit de
opvatting dat in noodsituaties niemand het alleen kan.
2e collecte: Verzekeringen
Ons complete verzekeringspakket bestaat uit verzekeringen voor gebouwen en medewerkers.
Deze collecte is mede ter dekking van deze kosten. Van harte aanbevolen.
3e collecte: Jeugdwerk
Onze gemeente draagt in 2020 € 2.000 bij aan het jeugdwerk. Het jeugdwerk floreert dankzij de
inzet van een groot aantal vrijwilligers en dat willen we graag zo houden.
Om deze bijdrage op peil te kunnen houden, bevelen we deze collecte van harte aan!
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

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank, dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diakonie:
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 (ovv doel):
NL06 RABO 0373 7152 42
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Vieringen komende week
01 november
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22 november
29 november
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ds. Nathalie da Costa

Oogstdienst
Gedachteniszondag
Angeren

