
 

Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk 
zondag 3 oktober 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Om te beginnen 

 
Orgelspel:  Improvisatie over het theme Kol Nidrei 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling.   
Tevens verwelkomt zij onze buitenlandse gasten Charel du Toit uit Zuid-Afrika  
en Lóránd Ilkei uit Roemenië. Ze bezoeken onze gemeente in het kader van het project 
Bridging the gaps (kloven overbruggen)  
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied : Lied 612: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
1 Wij  komen  als  geroepen   
en  aan  het  licht gebracht.    
Het leven  te begroeten   
heeft God  ons  toebedacht.    
Wij  komen  als  geroepen,   
getekend met  een naam      
van  ongeweten  toekomst,    
de  mede-erfgenaam  
 
2 Geroepen om  te  leven,  
gehouden aan  zijn  woord    
van  uitgesproken  vrede,  
van liefde  ongehoord.    
Herboren, uitgetogen,   
uit  de toevalligheid,    
bestemd voor  de genade,   
het  donker al  voorbij!    
 
3 Getekend voor  ons  leven,   
als  kinderen  van het  licht,    
gezaaid op hoop  van  zegen,   
de  dag als  vergezicht.    
God, breng  ons  zelf  op  Adem,  
en treed in ons  bestaan.    
Bezegel  onze  vreugde,  
hier  met  uw  eigen Naam!  
 
Bemoediging en Drempelgebed   
 
O Onze hulp is in de naam van de Barmhartige  
       die sprak : Er zij licht 
G EN ER WAS LICHT 
O    die aarde en mensheid schiep  
G    TOT EER VAN ZIJN NAAM                                                                                                         
O    die ons roept om de aarde en elkaar te behoeden 
G    ZIJN NAAM ZIJ GEPREZEN. AMEN. 
  
 
 



 
 
Psalm van de zondag:  Psalm 8 c Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
 
Refrein: 

 
voorzang  1Gij die Uw majesteit toont aan de hemel,  
  Gij opent de mond van weerloze kinderen,  
  en dan klinkt het lied dat Uw vijand beschaamt  
  en brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen. 
allen   Refrein 
 
voorzang Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers,  
  de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,  
  wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt,  
  de zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat. 
 
allen  Refrein 
 
voorzang Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt  
  en hem met glorie en luister gekroond.  
  Gij doet hem het werk van Uw handen beheren  
  en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. 
allen  Refrein 
 
voorzang Schapen en runderen, alles en alles,  
  en ook de dieren in het vrije veld,  
  de vogels van de hemel, de vissen van de zee,  
  al wat er wandelt op de paden van het water. 
allen  Refrein 
 
gebed van ontferming 
 

Kyrië en Gloria: Lied 299d  

 



 
 
 

 De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
Voorganger De Barmhartige zal bij u zijn 
Allen:  DE BARMHARTIGE ZAL U BEWAREN 
 
Voor klein en groot samen ... 
aansluitend is er kinderviering 
 
Lezing uit de Torah:  Exodus 34:4-9 
 

We zingen : Lied : 329 : 1 keer cantorij, 1 keer gemeente 

 
Evangelielezing:  Johannes 7:53-8:11 
 
Lied 330: 1x cantorij, 1x cantorij en gemeente in canon 
  



 
 
 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel: Adagio in b van A. Vivaldi (bew J.G. Walther) 
 
Lied 377: 1 cantorij; 2, 3 en 4 allen; 5 cantorij, 6 en 7 allen 
 

1 Zoals ik ben, kom ik nabij 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij. 
O Lam van God, ik kom. 
 

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
O Lam van God, ik kom. 
 

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
O lam van God, ik kom. 
 

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
O Lam van God ik kom. 
 

5 Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
O Lam van God, ik kom. 



 

6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
O Lam van God, ik kom. 
 

7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam - 
o Lam van God, ik kom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, 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. 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling  Ghana/ Pastoraat/  KIA Kerk en Israël 
 
Muzikale bijdrage van : 
 
Die Weduwee se Kruik een lied van Lucas Maree gezongen door Charel du Toit.   
 
Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak  
dus probeer ons dit tot sterwens toe bewaak.  
en dan bêre jy dit suinig in jou hart se diepste kluis  



en hou jou naaste op ‘n afstand met jou vuis.  
 
Maar dis die goeters wat mens weggee wat jou rykmaak  
en dit is daarmee wat jy mense om jou raak  
Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie  
of ‘n blom se geur as niemand daaraan ruik nie?  
 
Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik,  
wat volbly selfs al sou sy dit gebruik.  
Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik  
en die liefde is die olie in sy buik.  
 
Dis eintlik so eevoudig en tog almal murmereer  
want die liefde het ‘n les wat baie min van ons ooit leer  
Jy kan nie liefde optel, soos in boekhou balanseer nie  
want liefde’s wins se som bly omgekeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafelgebed : 402 a  
 

voorzang  Wij  zegenen  U,  Vader,  
  vanwege  de  heilige  wijnstok  David,  uw  knecht,  
  waaraan  Gij  ons  deel  hebt  gegeven   
  door  Jezus,  uw  dienaar.  

 
 

voorzang Wij  zegenen  U,  Vader,  
  vanwege  het  leven  en  de  kennis,  
  waaraan  Gij  ons  deel  hebt  gegeven   
  door  Jezus,  uw  dienaar.  
allen  U  zij  de  heerlijkheid  in  alle  eeuwen!  
 
voorzang Zoals  dit  brood,  dat  wij  breken,  
  verstrooid  was  over  de  bergen  
  en  werd  samengebracht,  en  één  is  geworden,  
  breng  zo  uw  gemeente  bijeen  in  uw  rijk,  
  van  de  einden  der  aarde.  
 



 
Breken en delen                                                                                                                                 
 

Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 158 b (1 keer Cantorij, 1 keer gemeente) 

 

Een schoot van ontferming is onze God. 
ZHij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
ZHij is ons verschenen  
toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood. 
ZHij zal onze voeten richten  
op de weg naar de vrede. 

 
 

Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel:  Allegro maestoso e vivace en Fugue: Allegro uit Sonate Op 65 nr 2,  
  Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

 

Taakdragers in deze viering.... 
Voorganger ds. Bram Grandia, ouderling van dienst, Jannie Boesveld; diakenen, Erika Klooster en 
Gudrun Gilhuis; lector, Nanda van der Werff; cantor-organist, Wilbert Berendsen, cantorij van de 
Martinikerk o.l.v. Wilbert Berendsen, begeleiding cantorij organist Reinoud G. Egberts;  
beeld en geluid, Daniël Snieder; koster, Richard Spanjer; kinderviering, Ezrah van Zijtveld; 
tienerviering Richard Spanjer 
 

 
 

 
Bloemengroet 
In iedere kerkdienst staan één of twee bossen bloemen die na de dienst worden uitgereikt.  



De bloemen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Weet u iemand in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komt? neem dan contact op met 
Marjolein Somsen marjoleinsomsen@gmail.com of Carin Hartemink ladieniena@hotmail.com  
Wij zijn blij met tips hiervoor! 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
  
1e collecte: Ghana  
De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge 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 een praktisch vak in tien maanden tijd: 
naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden de meisjes gestimuleerd, terug te keren 
naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. Het plan is, via collecten en acties, 
1500 euro per jaar bij te dragen. 
 
2e collecte: Pastoraat 
De werkgroep Pastoraat heeft in 2021 een budget van 1.000 euro. Hiervan worden onder andere 
de kosten van de gedachtenisborden, visitekaartjes en overdenkingkaartjes voor de stiltehoek 
betaald. Deze collecte is mede ter dekking van deze kosten. Van harte aanbevolen. 
 
3e collecte: KIA Kerk en Israël  
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is 
het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit 
de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël 
en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De 
Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties 
met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in 
Israël. 
 
 
 
 
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 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):  

mailto:marjoleinsomsen@gmail.com
mailto:ladieniena@hotmail.com
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html


NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
 
AGENDA 
 

Ouderencontact in de Wehmerhof te Angerlo – 7 oktober 
 
Na de plotselinge stop eind februari 2020 is de eerste bijeenkomst van het ouderencontact in het 
seizoen 2021-2022 op donderdag 7 oktober. 
Na het welkom en koffie of thee laat de heer Peter van den Bremen uit Doetinchem zien dat goed 
rekenen leuk kan zijn en in elk geval zeer nuttig is in het dagelijks leven. 
Tijdens de pauze is er tijd voor een praatje met elkaar en koffie of thee. 
De middag begint om 14.30 - tot ongeveer 16.45 uur. 
 
Weet u van harte welkom 
 

Extra Informatiebijeenkomst Predikantvacature  
 
In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en diaken een eerste aanzet 
gemaakt van een profielschets voor een nieuwe predikant voor onze kerkgemeente. 
 
Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk haar ideeën met u te delen en 
te luisteren naar de wensen en verwachtingen die u heeft als gemeentelid.  
 
Op 9-,14- en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de 
communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op 
het laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor 
onze excuses aan.  
Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op Zondagmiddag 10 
oktober om 12.00 uur in de Galluskerk in Angerlo. De werkgroep nodigt u van harte uit deel te 
nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent geweest deel te nemen.   
 
De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u vragen wij uw input op 
basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt. Wij hopen u te mogen 
verwelkomen op zondag 10 oktober.  
 
Namens de werkgroep, 
Jannie Boesveld  
Richard Klooster  
Ezrah van Zijtveld  
Margreet Eldering  
Stefan Bos 
 

Vieringen in oktober.... 
 
10 oktober  ds. Ferdinand van Melle 
17 oktober  ds. Kees Bochanen 
24 oktober  ds. Bram Grandia      


