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Orgelspel, door Wilbert Berendsen 
 
Welkom, door Chris Kors 
 
Lied 985 ‘Heilig, heilig, heilig’ 

 
 

2  Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
3  Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 
 

Bemoediging en groet, door Joyce Latuputty 
 
 

Themalied ‘Blessings’ van Laura Story 
Gezongen door Sandra Snieder-Jurg 
 

Wij bidden om zegen, wij bidden om vrede, 
bemoediging voor onze naasten, bescherming in de nacht. 
Wij bidden om wat ons heel maakt, wat ons goeddoet, 
wij bidden dat uw sterke hand verlicht wat ons pijn doet. 
En al die tijd hoort U elke hartenkreet 
met uw liefde bent U ons hierin nabij. 
 

Want stel nou dat uw zegen door regendruppels heen komt 
en stel nou dat U ons heel maakt dwars door onze tranen heen? 
Wat als we in die eindeloze slapeloze nachten ontdekken dat U dichtbij ons bent? 
Wat als we ontdekken hoe U ons door moeite en strijd heen juist bij iets goeds brengt? 
 

Wij bidden om wijsheid, dat wij uw stem horen 
en wij schreeuwen het uit als het een raadsel voor ons is waar U bent 
Wij twijfelen wel eens aan uw liefde, uw goedheid, 
vinden het lastig om U op uw woord te geloven. 



En al die tijd hoort U elke hartenkreet 
en hoopt U intens dat ons geloof het houdt. 
 

Want stel nou dat uw zegen door regendruppels heen komt 
en stel nou dat U ons heel maakt dwars door onze tranen heen? 
Wat als we in die eindeloze slapeloze nachten ontdekken dat U dichtbij ons bent? 
Wat als we ontdekken hoe U ons door moeite en strijd heen juist bij iets goeds brengt? 
 

Als vrienden ons teleurstellen, 
als het donker het lijkt te winnen, 
herinnert de pijn die het ons doet eraan 
dat dit niet, echt niet is hoe ons leven bedoeld is. 
 

Want stel nou dat uw zegen door regendruppels heen komt 
en stel nou dat U ons heel maakt dwars door onze tranen heen? 
Wat als we in die eindeloze slapeloze nachten ontdekken dat U dichtbij ons bent? 
 

Stel nou dat mijn grootste teleurstellingen 
en wat mij in dit leven intens raakt en pijn doet 
mij juist ook een glimp laten zien van iets dat hier bovenuit gaat… 
Wat als waar we mee worstelen en wat ons aanvecht in dit leven, 
nachten waar geen einde aan lijkt te komen, 
ons uiteindelijk juist brengen bij iets goeds? 
 
 
Psalm 133, gelezen door Francie Jansen 
vertaling uit ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht’ van Gerard Swüste 
 
1Een pelgrimslied van David. 
 

Kijk en zie, 
wat is het goed, wat is het heerlijk 
als zussen en broers samen wonen! 
 

Het is als goede olie op het hoofd 
die druppelt op de baard, 
de baard van Aäron, 
die druppelt op de kraag van zijn kleed; 
het is als dauw op de Hermon, 
die druppelt op de bergen van Sion. 
 

Want de LEVENDE heeft bepaald: daar rust zegen op, 
Leven voor altijd en eeuwig. 
 
Pembacaan Alkitab: Mazmur 133 
 

133:1 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-
saudara diam bersama dengan rukun !  133:2 Seperti minyak yang baik di atas kepala  
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 133:3 Seperti 
embun  gunung Hermon  yang turun ke atas gunung-gunung Sion.  Sebab ke sanalah TUHAN 
memerintahkan berkat,  kehidupan untuk selama-lamanya. 
 



Lied ‘Hineh ma tov’   (trad.) 
 

 
 
 

Sketch, door Marijke Kors-Rakers en Dé Snieder 
 

Muzikaal intermezzo, door Lucian Venderink 
 

Overweging ‘Het ga je goed!’ 
 

Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.liederprojekt.org%2Flied45389-Hine_mah_tov.html&psig=AOvVaw3HDW_vGUTlY4_qo8em2xJs&ust=1592902069913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjavOSEleoCFQAAAAAdAAAAABAP


Gebeden, door Elise Wijnands 
besloten met het 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 en collecte, door Marjan van Zadelhoff 
 
Van harte bevelen wij onderstaande collectedoelen bij u aan – 
 
1.  Steun voor ‘Borderline Lesvos’ 
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 Lesvos 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.  Onkosten online viermomenten 
Wij u vragen om een bijdrage in de onkosten van deze viermomenten in de Grote of 
Martinikerk (u kunt hierbij denken aan de bloemengroeten en de nieuwe apparatuur voor 
beeld en geluid) Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg ovv ‘online-
vieren’ 
 
3.  Tot slot… vergeet uw eigen kerk niet! 
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  tnv Martinus locatie Doesburg 
Bankrek. Remonstranten NL 37 INGB 00043 18 182  tnv Remonstrantse Diaconie Doesburg 
Bankrek. NGPMB    NL 60 RABO 0321 6199 35 tnv N.G.P.M.B. 
Bankrek. Ooipoortkerk    NL 04 TRIO 0338 7073 79 tnv Samenw. gem. Ooipoortkerk diaconie 
Bankrek. PGDO     NL 72 RABO 0315 0025 73  tnv Prot.Gem. Drempt en Oldenkeppel 
Bankrek. PGAD     NL 06 RABO 0373 7152 42  tnv CvK Prot.Gem. Angerlo-Doesburg 
Bankrek. PG Hummelo     NL 91 RABO 031 50 02 522  t.n.v. CvK Prot. Gem. Hummelo 

 
 



Luisterlied ‘We will meet’ 
Gezongen door Anne Smeets 
Tekst en muziek: John L. Bell, vert. Chris Kors 
Gebaseerd op een Noorse tekst van Hans-Olav Mørk 
 
We will meet when the danger is over,   Als de tijd van gevaar is geweken, 
we will meet when the sad days are done;   als de tijd van verdriet is doorleefd, 
we will meet sitting closely together   delen wij met elkaar opgetogen 
and be glad our tomorrow has come.   dat de toekomst weer perspectief heeft. 
 
We will join to give thanks and sing gladly,   Samen zingen wij ‘Lang zal je leven!’ 
we will join to break bread and share wine;  Samen breken wij brood voor het hart 
and the peace that we pass to each other   En de vrede die wij samen delen 
will be more than a casual sign.    wordt symbool dat elk ongeloof tart 
 
So, let’s make with each other a promise   Laten wij dan nu samen voorop gaan, 
that when all we’ve come through is behind,  laten wij, met wat achter ons ligt, 
we will share what we missed and find meaning  uit wat wij hebben doorgemaakt opstaan, 
in the things that once troubled our minds.   onderweg naar een nieuw evenwicht  
 
Until then may we always discover    Dat vertrouwen en liefde de grond zijn 
faith and love to determine our way.   die ons draagt op de weg die wij gaan. 
That’s our hope and God’s will and our calling Daarin vinden de hemel en aarde 
for our lives and for every new day.   hartsverbondenheid nu en voortaan. 
 
 

We gaan staan 
 

Zegenbede, door Joyce Latuputty 
 

Lied 416 ‘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 zijn 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. 

 
We gaan zitten en luisteren naar uitleidende muziek op orgel en piano 
 
 
 

En dan nog even uw aandacht voor het volgende… 

 

Dit najaar hopen Kees en Alice van de Beek met de stichting OMF aan het werk te gaan in 
Zuid Oost Azië. Hun project heet DUPLO, dat staat voor Duurzaam Planten Overzee.  
Kees was tot en met 2016 verbonden als voorganger aan de Ooipoortkerk. Kees wil gaan 
lesgeven aan een theologische opleiding en Alice zal zich wijden aan creation care - zorgen 
voor de schepping en bijzonder het opruimen en verwerken van plastic afval.  
 
Meer informatie is te vinden op www.info-duplo.nl  Je vindt er een promotiefilmpje, een 
informatie filmpje en een folder. 
 
Wil je op de hoogte blijven van hun uitzending en werkzaamheden en wil je hun werk 
steunen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via  dit formulier.  
 

 

http://www.info-duplo.nl/
https://gmail.us4.list-manage.com/track/click?u=fd127077f98aae8e113e1e400&id=4e75559754&e=b7f992c5e0

