
 
Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

Op zondag 13 maart 2022 
 

 
 
 

Tweede zondag 40-dagentijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst 
 
De basis van de symbolische schikking:  
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou. 
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige 
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:  
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.  
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de 
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen. 
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de 
daarbij behorende symbolen verbindt. 
 
2e zondag: Verheerlijking op de berg. 
De liturgische kleur is paars. 
Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring 
die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!   
 
Een stem uit de wolk bevestigt dat Jezus Gods zoon is.  
Het is een beeldend verhaal en niets is zichtbaar. 
In deze schikking zijn wolken gemaakt in de vorm van takjes gipskruid. 

 
Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied 213: 1, 2 en 5  Morgenglans der eeuwigheid 
 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
5 Overstroom ons met uw licht 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 
 
 
 
 
 



Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de 
gemeente 
 
Bemoediging 
 
O.  Onze hulp is de naam van de Enige 
Allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed 
 
O Enige, U bent nooit te ver om ons te horen, 

want U laat ons leven, iedere ademtocht opnieuw. 
Allen  WEES ALS HET LICHT HIER OM ONS HEEN. 
 
O U hebt in het begin het licht van de nieuwe morgen geroepen 

en sindsdien wijst U ons als wij zoeken een begaanbare weg. 
Allen DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING 
 
O U neemt ons ter harte, U roept ons bij onze naam 

en houdt ons voor ogen als uw beminden 
Allen DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS U ONS ZIET: 

EEN AFSPIEGELING VAN UW GELAAT. 
 
O U, die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

open en verhelder onze harten en gedachten door de adem van uw Geest. 
Allen WEES HIER AANWEZIG, MAAK ONS EN ALLES NIEUW. AMEN 

 
 
Kyrie gebed van ontferming   (in de 40-dagen-tijd wordt er geen Glorialied gezongen) 
 
Lied: Kyrië  Da pace Domine 1011  
 

 
   

De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Voor klein en groot samen ... 
 
 
 



Een slinger van verhalen 
projectlied Veertigdagentijd 2022  
 
Elke zondag: 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Zondag 2 
Wat vruchtbaar in de aarde valt 
blijft daardoor juist bestaan, 
omdat Gods hand bewaren zal 
wat nooit voorbij mag gaan. 
Refrein 
 
Eerste Lezing:  Lezing: Exodus 34, 27 - 35 
 
Lied Psalm 27: 1, 2 en 4  
 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zij gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog,  
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is  
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
Zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart! 
 
Tweede Lezing: Lucas 9: 28 – 36 
Mediatief orgelspel 
 
Uitleg en Verkondiging 



Lied: Jij bent de God  
 

 

2 Jij bent het lot dat mij beschoren is, 
Mijn schaduw, mijn engel die mij troost, mij kwelt; 
Laat deze kelk aan mij voorbijgaan, gauw, 
Ik kan geen mensen drinken. 

3 Wie ben je, jij die mij te drinken vraagt? 
Je aarzelt nog aan mijn deur, je klopt en wacht, 
Een dorstend hert en ik een lege bron 
Dorstend naar stromen regen. 

 

 Het delen 

 

De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
 
Lied 197: Gij die het sprakeloze bidden hoort  
 

 
 



Gezamenlijk gebeden ‘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 - door dienstdoende ouderling 
 
Slotlied: (staande) 543 Gij zijt in glans verschenen 

 

 
 
2 Uw marteling, uw lijden,  
in aller wereldnood,  
uw kruisgang door de tijden,  
uw dagelijkse dood,  
het straalt voor onze ogen,  
het glanst uit alle pijn,  
aan haat en  hoon onttogen,  
blijft Gij onze glorie zijn. 
 
 
 
 



3 Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd.  
Gij wilt uw kruis ons lenen,  
als licht van eeuwigheid.  
Geen ondergang kan dreigen,  
of heerlijk rijst uw beeld  
en doet ons mee ontstijgen  
in glans die alles heelt.  
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 

 
Taakdragers in deze viering  
pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Margreet Eldering; diaken Carin Hartemink; lector Hajo 
Blok; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Harm Harbers 
 

 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
Er wordt voor twee doelen ingezameld 
 
1e collecte Diaconaat: Giro555 Oekraïne 
 

 
 
De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de 
vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onzekerheid maar wij kunnen 
helpen. Met voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. 
Oekraïners hebben onze steun hard nodig, zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die 
achterblijven. Met jouw gift kunnen de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners 
noodhulp verlenen, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden.  
Hulpverleners van de hulporganisaties achter Giro555 werken de klok rond. Dat doen ze in alle 
getroffen gebieden van Oekraïne, op de vluchtroutes en aan de grenzen met buurlanden als 
Polen, Roemenië en Moldavië. In zware en risicovolle omstandigheden delen hulpverleners 
voedsel, dekens, medicijnen en brandstof uit. Ook verlenen zij psychosociale hulp aan mensen op 
de vlucht en aan achterblijvers. In opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners 
schuilen, op adem komen, zichzelf wassen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig 
transport, voor wie dat niet zelf kan regelen.  
De diaconie verdubbeld de opbrengst van deze collecte. 
 



2e collecte: voor de kerk  
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
 

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. 

 
De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 
 
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. 
 
Kerkdiensten …. 
 
Voor de komende zondagen 13-, 20- en 27 maart 2022, worden de erediensten gehouden in 
de Galluskerk te Angerlo.  
Ook deze diensten zijn online te volgen, want de camera vanuit de Martinikerk wordt tijdelijk 
verplaatst naar de Galluskerk. 
U kunt de diensten helaas niet volgen via kerkomroep.nl, want we beschikken niet over twee 
kerkomroep-aansluitingen. U kunt echter wel de diensten via Youtube volgen. Dat werkt als volgt: 
Ga naar youtube.nl. Typ vervolgens bij zoeken: "Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg". 
Klik vervolgens op het icoontje zoals bijgevoegd en u kunt op de juiste datum klikken om de dienst 
te volgen. 

 

 
 
 
13 maart Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
20 maart  Galluskerk 10.00 uur ds. Roelie Reiling 
 
20 maart: st. Martinuskerk  10.30 uur Oecumenische viering ‘De Naakten Kleden’  

mevr. F. Jansen, Martinusparochie en dhr. A. Vellekoop, 
Leger des Heils. 

 
27 maart Galluskerk 10.00 uur ds. Bert Bomer 



Vele handen maken…..  
Inzamelingsactie voor de Voedselbank van Doesburg 
 

 
 
In navolging van de meer dan succesvolle inzamelingsactie van Kerst 2020 willen we  
voor Pasen 2022 weer een inzamelingsactie met elkaar organiseren. Samen met de  
Voedselbank Doesburg willen we voor ruim 60 deelnemers boodschappen inzamelen.  
De DEKAMARKT en de COOP hebben hun medewerking al  
toegezegd. Zodat een ieder kan genieten van een feestelijk Paasmaal.  
 
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april kunnen we bij de DEKA en bij de  
COOP wederom boodschappen inzamelen.  
 
Onze vraag: wie van jullie kan helpen om deze actie tot een  
succes te maken? Ook jullie vrienden en kennissen zijn van harte  
welkom om 2-3 uurtjes te helpen bij de inzameling.  
 
 
Opgeven kan bij Sandra Snieder-Jurg:  
Telefoon: 06 12064405  
E-mail:  s.sniederjurg@icloud.com  
 
Wij zien jullie opgaves graag voor 17 maart tegemoet,  
 
Ook namens, Klaas Muller, Stefan Bos en Annemieke Luijkx. 
 
 
Matthäus Passion op 20 maart in de Grote of Martinikerk 
 
Goed nieuws: eindelijk weer de Matthäus Passion in de Grote of Martinikerk te Doesburg! 
Op zondagmiddag 20 maart 15.00 uur wordt na twee jaar weer een bijzondere semi-scenische 
uitvoering van de Matthäus Passion georganiseerd door StiDoMu.  
Uitvoerenden zijn: het Luthers Bach Ensemble uit Groningen, in samenwerking met het Roder 
Jongenskoor. Zie verder op www.stidomu.nl 


