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ZONDAG 4  JULI  2021 
 

MARTINUSKERK WARNSVELD/LEESTEN 

'1000 jaar middelpunt' 

 

 
Jan de Beijer, 1743 

 
De schat(ten)  van de kerk 

 
 

een reis door de tijd langs voorwerpen in de kerk  
en kruispunten in de liturgie  
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VOORBEREIDING 
Klokgelui tot 10 uur 
 
Stilte/ Consistoriegebed  
 
TOEN: Voorlezen van de oorkonde uit 1121 
 
Introïtus, Gregoriaans: Terribilis est locus iste; Gen. 28 en Psalm 84 
Ontzagwekkend is deze plaats: dit is het huis van God en de poort van de hemel,  
en zij zal genoemd worden Gods woning  
 
Welkom; Inleiding op de dienst.  Tijdens de dienst worden telkens 
delen van de expositie 'Martinuskerk nu' op hun plek gezet.  
 
Een voorganger steekt de Paaskaars aan. 
De ouderling/het kind van dienst steekt de 2 kaarsen op tafel aan 
Stilte.  
 
Intochtspsalm 84: 1, 2, 5 en 6 staande 
 
Bemoediging: 
Voorg:    Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed; hierna kunt u weer gaan zitten 

 
Eeuwige, onze God,  
Die ons de adem geeft, het leven toedacht –  
DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING! 
Die ons ter harte neemt en onze naam roept –  
DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS U ONS ZIET! 
Die ons voor ogen houdt als uw geliefden –  
MAAK ONS ONTVANKELIJK VOOR WIE ONS PAD KRUISEN! 
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Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen – 
MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN!  
Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken – 
HELP ONS TE LEVEN NAAR U TOE! 
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn –  
WEES HIER AANWEZIG ! AMEN.  

 
Over deze dienst: Martinuskerk 1000 jaar middelpunt 
 
Doop, de deur naar de kerk  
 
Kyriëgebed met gesproken kyrie , telkens na de woorden:  
zo roepen wij… antwoordt de gemeente:  

1e x: Heer, ontferm U;  
2e x: Christus ontferm U;  
3e x: Heer, ontferm U over ons 

 
Glorialied: Lied 304, Zing van de Vader 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Groet: Vrg.: De Eeuwige zij met u.   
GEM.: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
 
Schriftlezing uit het Eerste Testament: Psalm 133 

Een pelgrimslied van David.  
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 2 Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard,  
de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
 3 Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion.  
Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. 

 
We zingen: Lied 791: 1, 3, 4 en 6. Liefde eenmaal uitgesproken 
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Schriftlezing uit het Evangelie: Matteüs 18: 18-20 
18 Ik (=Jezus) verzeker jullie:  
al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn,  
en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 
 19 Ik verzeker het jullie nogmaals:  
als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, 
dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 
 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,  
ben ik in hun midden.' 

  

We zingen: Lied 969, In Christus is noch west noch oost 
 
Verkondiging  
 
zingen: Lied 280: 1 - 4 en 7, De vreugde voert ons naar dit huis 
 
NU: Ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters 
 
We zingen: Lied 362: 1, 2, Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed  
 
Gaven:  
er wordt gecollecteerd, maar het mag ook via de GIVT-app 
1e rondgang: diaconie, actie vacantietas 
2e rondgang: voor het werk in en om de kerk; vandaag: groot 
onderhoud Martinuskerk 
Ondertussen klinkt orgelmuziek  
 
Tafelgebed: 403c; refrein door ieder gezongen 
 
Kinderen zingen het Onze Vader met gebaren , Lied 1006 
 
Tijdens het (coronaproof) delen van brood en wijn zingen we:  
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Lied 833, Take o take me as I am/ Neem mij aan zoals ik ben;  
en Lied 568a, Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est/ 
Daar waar liefde is en vrede, daar waar liefde is, daar is God bij ons;  
beurtelings Engels/Latijn en Ned. 

 
STRAKS: Bloemen, kleuren, kunst, kinderen   
 
De liturgische schikking bestaat uit drie elementen die met elkaar de kern 
vormen van de viering van vandaag: de kerk, de gemeente en het 
geloof. Het kerkraam op de achtergrond is onderdeel van het gebouw dat 
hier al eeuwen staat. De compositie van bont gekleurde en kwetsbare 
bloemen verwijst naar de gemeente en haar leden door de jaren heen. De 
Bijbel is de bron van het geloof, dat allen met elkaar verbindt  
 

De jongeren van de KIC: QR-code op het prikbord onder de toren 
 
De kinderen van de kindernevendienst openen de tentoonstelling 
'1000 jaar Martinuskerk' door het uitrollen van hun kunstwerken  
 
Slotlied: Lied: 418: God, schenk ons de kracht…. 
 
Zending en zegen, gezongen beaamd met Lied 431b.  
 
ER IS KOFFIE NA DE DIENST OP HET KERKPLEIN met carillonmuziek 
 
Koster: Jannie de Ruiter-Huurnink 
Camera: Peter Berger 
Lector: Sam Terpstra 
Organist: Jeroen Pijpers 
Ouderling: Janneke van der Mast 
Voorgangers: dss. Liesbeth Burger, Els Diepeveen en Stijn van der 
Woude 
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vakantie-oppas door asielzoekers 
Op 3 families na hebben bijna alle asielzoekers die wij kennen status 
gekregen. De eersten zijn al vertrokken, anderen wachten heel lang 
op een huis dat ze toegewezen zullen krijgen. Er zijn dus nog steeds 
gegadigden om in de vakantie op uw huis te passen. Dat is de 
afgelopen jaren over en weer goed bevallen! Meer informatie bij 
Liesbeth Burger 
 

 

 

week 27 - 2021   Martinuskerk, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten 
website: www.protestantswarnsveldzutphen.nl 

Liedboeklicentienummer: L 16303 


