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 "Uw koninkrijk kome" 
Startdienst van kerkelijke activiteiten 

Viering van de zegen voor Chelsea, Fenne en Hannah 
 
 
 

 
Liturgische Bloemschikking Thema: Zegenende handen. 
 
De 3 bloemen symboliseren Hanna, Chelsea en Fenne  
als unieke kinderen van onze Schepper. 
 
De zegenende handen, uitgebeeld door de vijgenbladeren,  
strekken zich over hen en de gemeente uit. 
 
Lavendel, geplaatst in een kring,  
staan in deze schikking voor 'de gemeente'  
 



 
 
Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
 
Beginlied : lied 275 : 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.  
 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.  
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
O.  Goede God, 
      Op deze zondag zijn we hier bijeen 
      om ons geloof en onze hoop te vieren. 
      We willen onze kerkelijke activiteiten opstarten of voortzetten 
      en we vieren de zegen over de toekomst van drie jongeren uit onze gemeente. 
      Wij bidden U: 
A.  WEES ONZE REISGENOOT ALS WIJ MET VALLEN EN OPSTAAN 
      GEMEENTE VAN U PROBEREN TE ZIJN. 
      INSPIREER ONS MET UW WOORD EN BEZIEL ONS MET UW GEEST, 
      OPDAT DOOR ONZE HANDEL EN HANDEL EN WANDEL 
      UW KONINKRIJK DICHTERBIJ KOMT.  AMEN 
 
 



 
 
Psalm van de zondag: psalm 139 vs 1 en 14 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 
Kyrië en Gloria 
gebed van ontferming 
 
Lied : 992 vs 1, 2, 3 en 4 
 
1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
dan dat wij recht doen en trouw zijn  
en wandelen op zijn weg?  
 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons  
dan dat wij dienen en hoeden  
als mensen naar Gods beeld?  
 
3 Wat vragen mensen meer van ons  
dan dat wij breken en delen  
als ons is voorgedaan?  
 
4 Het is de Geest die ons beweegt  
dat wij Gods wil doen en omzien  
naar alles wat er leeft.  
 
 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Voor klein en groot samen ... 
aansluitend is er kinderviering 
 
Evangelielezing:  Philippenzen 4 vs 4 t/m 9 
 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 



 
 
Lied: 967 vs 1, 2, 3, 5 en 6 
 
1 Zonne der gerechtigheid,  
ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag  
in uw kerk aanschouwen mag.  
Erbarm U, Heer.  
 
2 Wek de dode christenheid  
uit haar zelfverzekerdheid;  
zend uw stralen overal,  
dat de aarde U loven zal.  
Erbarm u, Heer.  
 
3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 
 
5 Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich maag zijn gemaaid. 
Erbarm u, Heer. 
 
6 Laat ons zo uw heerlijkheid  
zien in deze donk're tijd,  
opdat wij nu en voortaan  
trouw U ter beschikking staan.  
Erbarm u, Heer.  
 
Vieren van de zegen voor Chelsea, Fenne en Hannah 
 
Inleidende woorden 
 
Lied - gezongen door zanggroep:   
 
Lord, I'll stretch my hands to You. 
 
  Lord, I'll stretch my hands to You. 
  No other can help me. 
  If you should leave me alone 
  where, then, shall I go, 
  O Lord, I give my soul to You! 
 
  Lord, I'll give my soul to You, 
  I seek your care and love. 
  No other blessings do I need, 
  but those from you above. 
 



 
  Lord, I ask You: give me faith 
  and help me understand. 
  And Lord, when I this life shall leave, 
  just hold me in your hand. 
 
Zegen voor Chelsea, Fenne en Hannah 
Lied:  zegenlied ; gezongen door zanggroep en daarna door allen   
 

 
        
Persoonlijke woorden van ouders en medewerkers van kinderviering, 
tienerviering en jongerenwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Het delen 
 

De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gezongen ‘Onze Vader’  
 
Zingen: Lied 1006 
 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 

 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling  SUN Liemers – Achterhoek / Onderhoud kerkgebouwen / PKN Missionair werk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slotlied: zegenlied (tekst en melodie zie boven) 
 

 
 
Uitzending en zegen 
gezongen " Amen"  
 
Orgelspel 
 
Na de dienst : koffie en taart, ontmoeting met de drie jongeren, informatie over 
activiteiten in de kerkgemeenschap - welkom! 
 
 

 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger, ds. Bert Bomer; ouderling van dienst,  Anne Mieke Luykx; diaken, Gudrun Gilhuis;  
lector, Hajo Blok; organist, Wilbert Berendsen; beeld en geluid, Rudy/Anne; kinderviering, Stefan 
Bos; koster, Richard Spanjer 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: SUN Liemers – Achterhoek 
Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er vee l mensen die in 
een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Liemers – Achterhoek 
(Stichting Urgente Noden Liemers – Achterhoek) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip 
dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiële nood. Wij helpen als andere loketten gesloten 
blijven; hulp in de vorm van een financiële bijdrage en/of renteloze lening. 
 
2e collecte: Onderhoud kerkgebouwen 
In 2021 is € 13.000 begroot voor (klein) onderhoud voor de Galluskerk en de Martinikerk.  
De Stichting Behoud Galluskerk (Stibega) en de Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) voeren 
namens ons college het groot onderhoud uit; daarvoor is rijkssubsidie beschikbaar en er zijn 
diverse fondsen die bijdragen. Daarnaast zijn er nog (kleine) onderhoudskosten die het college zelf 
betaalt. 
De opbrengst van de collectes voor onderhoud Kerkgebouwen gebruiken wij om de kosten van 
onderhoud te dekken.  
 
3e collecte: PKN Missionair werk 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk 
is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en 
geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van 
deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt Kliederkerk duidelijk in een brede 
behoefte te voorzien.  
Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om Kliederkerk 
te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan 
de slag gaan met Bijbelverhalen.  
 
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):  
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
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):  
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
 
 
 

 


