
Orde van dienst - zondag 17 mei 2020   
Oecumenische online viering Grote of Martinikerk Doesburg 

  
Parochie Sint Willibrordus, locatie Doesburg               
Remonstranten Doesburg            
Samenwerkingsgemeente de Ooipoortkerk                  
NGPMB         
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel                    
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg             
Protestantse Gemeente Hummelo          
            
Programma voor de kinderen wordt verzorgd door M&M-tv op YouTube-kanaal ‘Kerk 
Angerlo Doesburg’ en via Facebook Prot.Gem. Angerlo Doesburg    
 
De zang is door een cantorgroep van het koor ‘Per Cantare’ 
  
Openingslied: Hij is vuur 
Nu al eeuwenlang geleden in ‘n streek aan de Jordaan, 
woont een mens, men zegt van hem: "Hij is uit God vandaan". 
Met hart en handen open voor de mensen aan de kant, 
zo brandt een vonk van boven, in dat oud en donker land. 
Hij is vuur, hij is vuur. 
 
Maar omdat zijn woorden hard zijn voor de rijken van die tijd, 
vangen zij hem in hun net, zij willen hem wel kwijt. 
Hij die alles wilde delen, aan een ander kansen bood, 
stukgemaakt aan ’t kruis vond hij te jong een harde dood. 
Hij is vuur, hij is vuur. 
 
Maar dat vuur is blijven branden en het stak de mensen aan. 
En zijn woorden krijgen handen, waar wij elkaar verstaan. 
En hij komt opnieuw tot leven, waar een mens zich breken laat, 
voor een ander die als hij toen met een kruis door 't leven gaat. 

Hij is vuur, hij is vuur. 

En hij komt opnieuw tot leven waar een mens zich breken laat, 
voor een ander die als hij toen met een kruis door 't leven gaat. 

Hij is vuur, hij is vuur. (2x) 

Welkom en openingsgebed (Maarten Smits) 
  
Lied: Kyrie – John Leavitt 
Kyrie eleison 
Christe eleison  
Alleluia! 
Kyrie eleison 
Alleluia! 

Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Alleluia! 
Heer, ontferm U 
Alleluia! 

 
Schriftlezing: Hand 8,5-8.14-17 (Elsbeth Besselink) 
Filippus ging naar de stad Samaria. Daar vertelde hij dat Jezus de Messias is. Alle 
mensen luisterden goed naar wat Filippus vertelde. Want ze zagen dat hij wonderen 
deed. Veel mensen werden bevrijd van kwade geesten, die schreeuwend uit hen 
weggingen. En veel mensen die niet konden lopen, werden beter gemaakt. Iedereen in 
de stad was blij om wat er gebeurde. 
(…) 



De apostelen in Jerusalem hoorden dat de inwoners van Samaria waren gaan geloven in 
het geode nieuws over Jezus. Daarom stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. De 
inwoners van Samaria waren gedoopt in de naam van Jezus Christus. Maar de heilige 
Geest was nog niet in hen gekomen. Daarom begonnen Petrus en Johannes te bidden. Ze 
vroegen aan God of Hij de heilige Geest wilde sturen. Na het gebed legden Petrus en 
Johannes hun handen op de mensen. En zo krgen de inwoners van Samaria de heilige 
Geest. 
 
Pembacaan Alkitab:Kisah Parah Rasal Ayat 8, Fazal 5-8 dan 14-17 

8:5 Dan Filipus  pergi ke suatu kota di Samaria  dan memberitakan Mesias kepada orang-
orang di situ. 8:6 Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat 
tanda-tanda yang diadakannya , mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang 
diberitakannya itu. 8:7 Sebab dari banyak orang  yang kerasukan roh jahat keluarlah 
roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan 
orang timpang yang disembuhkan.  8:8 Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu.  

8:14 Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, bahwa tanah Samaria  telah menerima 
firman Allah,  mereka mengutus Petrus dan Yohanes  ke situ. 8:15 Setibanya di situ 
kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.   8:16 Sebab 
Roh Kudus belum turun di atas seorangpun di antara mereka   karena mereka hanya 
dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 8:17 Kemudian keduanya menumpangkan tangan di 
atas mereka,  lalu mereka menerima Roh Kudus  . 

Lied: Ubi Caritas – Maurice Duruflé 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. Amen. 

Waar liefde is, daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben.  
Amen 

 
 Schriftlezing:  Johannes 14, 15-21 (Marchien Oosterhuis) 
Jezus zei: Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader 
vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie 
zijn. Door Hem zullen jullie de waarheid kennen. 
De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. 
Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij 
jullie blijven en in jullie zijn. 
Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie de nieuwe helper te geven. Over een 
korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij 
terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat de 
Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. 
Je houdt van mij, als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de 
Vader van jou. En ook ik zal van je houden, en je laten zien wie ik echt ben. 
 
Pembacaan Alkitab Yohanes Ayat 14, Fazal 15 – 21 (Joyce Latuputty) 

14:15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 14:16 Aku 
akan minta kepada Bapa , dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong  yang 
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 14:17 yaitu Roh Kebenaran  Dunia 
tidak dapat menerima Dia,  sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi 
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu . 14:18 
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.  Aku datang kembali kepadamu  
14:19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat 
Aku,  sebab Aku hidup dan kamupun akan hidup. y  14:20 Pada waktu itulah z  kamu akan 
tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku  dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 



14:21 Barangsiapa memegang perintah-Ku  dan melakukannya, dialah yang mengasihi 
Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku  dan Akupun akan 
mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." 

  
Overdenking (Maarten Smits) 
  
Lied: Veni Creator Spiritus 
Veni Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita. 
Veni Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita. 
 

Kom, Schepper Geest, 
daal in ons neer. 
Kom, Schepper Geest, 
daal in ons neer. 

Gebeden, afgesloten met het Onzevader (Jan Boersema) 
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. 
 
Lied: Notre Pere – Maurice Duruflé 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne nous aujourdhui notre pain de 
ce jour, pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés, 
et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
 

 

Mededelingen 

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 
  
Zegenbede  
  
 
Lied: As i kneel before you – Maria Parkinson  
 
As I kneel before you, As I bow my head 
in prayer, 
Take this day, 
make it yours 
and fill me with your love. 
 
Ave Maria, Gratia plena,  
Dominus tecum,  
Benedicta tu. 
 
All I have I give you, Every dream, 
and wish are yours,                                  
Mother of Christ, Mother of mine, 
present them to my Lord. 
 
Ave Maria (...) 
 
As I kneel before you, 
And I see your smiling face, Ev'ry 
thought, ev'ry word Is lost in your 
embrace. 
 
Ave Maria (...) 

Terwijl ik voor je kniel, Terwijl ik mijn hoofd 
buig in gebed, 
Neem deze dag, 
maak het de jouwe 
en vul mij met jouw liefde. 
 
Wees gegroet Maria, vol van genade. 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende. 
 
Alles wat ik heb, geef ik je, Elke droom 
en wens is van jou, 
Moeder van Christus, Moeder van mij, 
presenteer ze aan mijn Heer. 
 
Wees gegroet Maria (…) 
 
Terwijl ik voor je kniel, 
En ik zie je lachende gezicht, Elke gedachte, 
elke woord 
Is verloren in je omhelzing. 
 
Wees gegroet Maria (…) 

  
Telefonische bereikbaarheid n.a.v. deze viering:   
zondag 17 mei, 12.00- 13.00 uur, Maarten Smits via 06-12 62 37 97 
 


