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Thema: eenzaam… 

Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 

 

Orgelspel 

Welkom en openingsgebed (Joyce Latuputty) 
 

Lied Opwekking 520: 1, 2, 3, 4 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt, 

http://www.kerkomroep.nl/


Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
Maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Bijbellezing Psalm 25 (Mathie Flugi van Aspermont) 

Van David. 
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 
4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken, HEER. 
8 Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg, 
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 
hij leert hun zijn paden te gaan. 
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 
omwille van uw naam. 
12 Aan wie in ontzag voor hem leven, 
leert de HEER de rechte weg te kiezen. 
13 Hun leven verloopt in voorspoed 
en hun kinderen zullen het land bezitten. 
14 De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 
hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
16 Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 
17 Mijn hart is vol van angst, 



bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 
vergeef mij al mijn zonden. 
19 Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, 
hoe ze mij dodelijk haten. 
20 Behoed mij en bevrijd mij, 
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. 
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, 
op u is mijn hoop gevestigd. 
22 God, verlos Israël, 
verlos het van al zijn angsten. 
 

Mazmur 25 

25:1 Dari Daud. Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jiwaku; 25:2 Allahku, kepada-Mu aku 

percaya;  janganlah kiranya aku mendapat malu; janganlah musuh-musuhku beria-ria atas 

aku. 25:3 Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu;  yang mendapat 

malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 25:4 Beritahukanlah 

jalan-jalan-Mu kepadaku , ya TUHAN, tunjukkanlah itu  kepadaku. 25:5 Bawalah aku berjalan 

dalam kebenaran-Mu  dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, 

Engkau kunanti-nantikan  sepanjang hari. 25:6 Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-

Mu,  ya TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. 25:7 Dosa-dosaku pada 

waktu muda  dan pelanggaran-pelanggaranku  janganlah Kauingat, tetapi ingatlah kepadaku 

sesuai dengan kasih setia-Mu,  oleh karena kebaikan-Mu,  ya TUHAN. 25:8 TUHAN itu baik 

dan benar;  sebab itu Ia menunjukkan  jalan kepada orang yang sesat. 25:9 Ia membimbing 

orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-

orang  yang rendah hati. 25:10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi 

orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 25:11 Oleh 

karena nama-Mu, ya TUHAN, ampunilah  kesalahanku,  sebab besar kesalahan itu. 25:12 

Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus 

dipilihnya. 25:13 Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan  dan anak cucunya akan 

mewarisi bumi  25:14 TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan 

perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka. 25:15 Mataku tetap terarah kepada 

TUHAN sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. 25:16 Berpalinglah kepadaku  dan 

kasihanilah aku  sebab aku sebatang kara dan tertindas. 25:17 Lapangkanlah hatiku yang 

sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku!  25:18 Tiliklah sengsaraku  dan kesukaranku,  

dan ampunilah segala dosaku.  25:19 Lihatlah, betapa banyaknya musuhku  dan bagaimana 

mereka membenci aku  dengan sangat mendalam. 25:20 Jagalah kiranya jiwaku  dan 

lepaskanlah aku  janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung pada-Mu. 25:21 

Ketulusan  dan kejujuran  kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan  Engkau. 

25:22 Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya! 

  



Lied Psalm 25: 5 en 7  (De Nieuwe Psalmberijming)   

 

6. Wat een wonder mag dit heten: 
God laat ieder die Hem dient 
zijn verbondsgeheimen weten. 
Hij beschouwt hem als een vriend. 
Op de HEER richt ik mijn blik; 
door zijn trouw laat ik mij leiden. 
Als ik vastraak in een strik, 
zal Hij mij opnieuw bevrijden. 
 
7. HEER, ik voel me zo verlaten: 
zoveel zonden in mijn hart, 
zoveel mensen die mij haten, 
zoveel angst die mij verwart. 
Zie de vijand om mij heen; 
vol venijn drommen ze samen. 
HEER, ik schuil bij U alleen; 
maak dat ik mij niet zal schamen. 
 
Bijbellezing Johannes 16: 1-11 (Joyce Latuputty) 
 
Yohanes 16: 1-11 

16:1 "Semuanya ini  Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa  dan menolak Aku. 

16:2 Kamu akan dikucilkan  bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang 

membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.  16:3 Mereka akan 

berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku.  16:4 Tetapi 

semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa Aku 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=16&verse=2
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telah mengatakannya kepadamu."                   Pekerjaan Penghibur                                                                                                                                                       

(16-4b) "Hal ini tidak Kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih 

bersama-sama dengan kamu,  16:5 tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah 

mengutus Aku  dan tiada seorangpun di antara kamu yang bertanya kepada-Ku: Ke mana 

Engkau pergi?  16:6 Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu 

berdukacita.  16:7 Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi 

kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur  itu tidak akan datang 

kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia  kepadamu.  16:8 Dan kalau Ia 

datang, Ia akan menginsafkan dunia  akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 16:9 akan 

dosa  karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; 16:10 akan kebenaran,  karena Aku 

pergi kepada Bapa  dan kamu tidak melihat Aku lagi; 16:11 akan penghakiman, karena 

penguasa dunia ini  telah dihukum. 

 
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie 
zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, 
meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 
Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik 
heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga ik weg, naar hem die mij 
gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?” 6 Jullie zijn 
verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want 
als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 
zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en 
oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en 
jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 
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Lied 663: 1, 2 

 

2   Al is Hij opgenomen, 
 houd in herinnering, 
 dat Hij terug zal komen, 
 zoals Hij van ons ging. 
 Wij leven van vertrouwen, 
 dat wij zijn majesteit 
 van oog tot oog aanschouwen 
 in alle eeuwigheid 
 

Overdenking (Jaap Lof) 

Muziek 

  



Lied 670: 1, 3 en 7 

 

 
3   Ontsteek een licht in ons verstand 
 en maak tot liefde ons hart bereid, 
 geleid met milde vaste hand 
 ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
7   Lof zij de Vader, lof de Heer 
 die uit de dood is opgestaan, 
 de Trooster ook zij lof en eer 
 en heerlijkheid van nu voortaan. 

  
 

Gebed (Francie Jansen) 
 

Tot besluit: 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 (Trudy Hemke) 

  



Gaven delen 
1. We vragen uw aandacht voor de grote zorgen die er zijn om de bestrijding van het 
coronavirus in de vluchtelingenkampen en opvangcentra. Kerk in Actie ondersteunt de 
organisatie Borderline Lesbos die zich richt op medische zorg voor vluchtelingen die 
vastzitten op het Griekse eiland Lesbos. 
Helpt u mee hun werk te ondersteunen? Elke bijdrage is welkom! 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos' 
 
2. Verder .willen wij u vragen om een bijdrage in de onkosten van deze viermomenten in de 
Grote of Martinikerk (u kunt hierbij denken aan de verwarming die tijdens de uitzending 
brandt, de nieuwe apparatuur voor beeld en geluid, de bloemengroet die vanuit ons midden 
uitgaat naar één van de zorginstellingen in Doesburg e.o. als hart onder de riem voor 
bewoners en verzorgend personeel). 
Ondersteunt u ons alstublieft. Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg ovv ‘online-
vieren’ 
 
3. Tot slot willen wij u vragen uw eigen kerk niet te vergeten. Allerlei uitgaven gaan gewoon 
door. Het is fijn wanneer u met een bijdrage uw kerk een steuntje in de rug geeft: 
Bankrek. RKK NL 29 RABO 0315 0192 55 t.n.v. Martinus locatie Doesburg 
Bankrek. Remonstranten NL 37 INGB 00043 18 182 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg 
Bankrek. NGPMB NL60RABO032161993 t.n.v. N.G.P.M.B 
Bankrek. Ooipoortkerk NL 04 TRIO 0338 7073 79 t.n.v. Samenw. gem. Ooipoortkerk diaconie 
Bankrek. PGDO NL72RABO0315002573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel 
Bankrek. PGAD NL06RABO0373715242 t.n.v. CvK Prot. Gem. Angerlo-Doesburg 
Bankrek. PG Hummelo NL91RABO031.50.02.522 t.n.v. CvK Prot. Gem. Hummelo 
  



Lied 864: 1, en 5 

 

 
5   Daarom lof zij de Here, 
 in wie ons heil bestaat, 
 Hem die ons toe wou keren 
 zijn liefelijk gelaat. 
 Hij moge ons behoeden, 
 elkander toegewijd, 
 en schenke ons al 't goede 
 nu en in eeuwigheid. 
 

Zegenbede (Jaap Lof) 

Orgelspel 

Telefonische bereikbaarheid n.a.v. deze viering:  Zondag 24 mei, 12.00- 13.00 uur: 
ds. Jaap Lof 0314-223094 

  



Opwekking 520 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt, 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
Maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

 


