
 
Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

op 26 juni 2022 
  

‘Rijk én arm, apart!?’  
 
 
 
 

Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied : lied 24: 1 en 4 
 
1 De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
4 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer? 
die sterke held? Het is de Heer,  
die alle macht kan overwinnen. 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
Bemoediging en groet 
 
In een wereld vol verwarring klinkt deze belofte: 
 
O.  Onze hulp in de naam van de Heer 
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
O.  die trouw blijft in eeuwigheid 
G.  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON! 
O.  Genade met u en vrede 
     van God onze Vader, 
     door Jezus Messias onze Heer, 
     in de kracht van de Heilige Geest 
G.  AMEN. 



‘Om mee te beginnen’ 
 
O.  Heer, onze God, 
     door veel worden wij aangeraakt, 
     uit velerlei bronnen putten wij, 
    en wat ons ten diepste beweegt 
     dat zijn we ons zelden bewust. 
  
G.  U DIE ONS KENT EN ONS LIEFHEBT 
     ZOALS WIJ ZIJN, HIER, NU,  
     RAAK ONS AAN MET UW ADEM  

EN WEK ONS TOT LEVEN. 

      
O.  Dat wij vol enthousiasme 
     opstaan tot een verbondenheid 
     die alle verdeeldheid 
     en eenzaamheid te boven komt 
     en uw vrede tastbare werkelijkheid wordt 
    wereldwijd! 
G. AMEN. 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: lied 24: 2 en 3 
 
2 Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
3 God is hem zegenrijk nabij, 
in ’t recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 
Kyrie en Gloria 
 
Smeekgebed, afgesloten met een gezongen kyrië (lied 301a) 

 

 
 
 
 
‘Boven het duister uit’ 
 



Lied : 869: 1, 3 en 5 

 
 
3 Wat onze God in d’ aanvang schiep,  
dat wil Hij ook bewaren;  
wat onze God tot aanzijn riep  
doet Hij zijn trouw ervaren.  
De Heer regeert, en het is goed  
waar Hij de mensen wonen doet.  
Geef onze God de ere! 
 
5 Wie alle troost ontberen moet  
en wien geen mens kan helpen,  
houdt moed,-- God zal met overvloed  
van heil u overstelpen.  
Hij buigt zich over het bestaan  
van hen die door de diepten gaan.  
Geeft onze God de ere!  
  

 
De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
 
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Voor klein en groot samen ... 
Hierna gaat de jeugd naar de eigen viering 
 
 
Eerste Lezing:  Spreuken 21, een selectie 
 



Lied: 718: 1, 2, 3 en 4 
 

1 God die leven / hebt gegeven                                                                                                                      
in der aardeschoot,                                                                                                             
alle vrucht der velden / moeten we U vergelden,                                                                                                 
dank voor ’t dagelijks brood.  
 
2 Niet voor schuren, / die niet duren,                                                                                                                    
gaf Gij vruchtbaarheid,                                                                                                       
maar opdat op aarde, / in uw goede gaarde,                                                                                                          
niemand honger lijdt.  
 
3 Maar wij rijken, / ach wij blijken                                                                                                                     
hard en onverstoord.                                                                                                          
Open onze oren, / Heer, opdat wij horen                                                                                                       
’t roepen aan de poort.  
 
4 Wil dan geven, / dat ons leven                                                                                                                       
zelf ook vruchtbaar zij.                                                                                                       
Laat in goede daden / ’t woord van uw genade  
opgaan, sterk en vrij. 
 
Tweede Lezing Lucas 16: 19-31 
 

Lied: 339a (als acclamatie na het evangelie) 

 
 
Daarna lied 1002: 1 en 2 (de tekst gelezen, telkens aansluitend het refrein gezongen) 
 



1 Wie gaat voorop, wil herder zijn,  
speurend naar water, plekken groen?  
De wolven huilen in het bos,  
wie vindt een weg om recht te doen?  
Wie vrede zoekt moet vechten in  
de loden schoenen van de angst.  
Maar kreupel en verminkt geraakt,  
weten wij: toekomst duurt het langst. 
Refrein  
 
2 Wie kent de armen langs de weg:  
gepakt, gebruikt, weer weggegooid?  
Ziet iemand nog de blindeman,  
de stomme en de mankepoot?  
Zien zij elkaar? Zij staan al op,  
helpen elkaar weer op de been.  
Wij reisgenoten in de stoet  
horen van hen waarom, waarheen. 
Refrein  
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 1002: 3 en 4 (de tekst gelezen, telkens aansluitend het refrein gezongen) 
 
3 De koningen van man en macht  
zijn van hun schone schijn ontdaan,  
nemen het voor de zwakken op,  
lopen aandachtig achteraan.  
Zij hebben eens het woord gehoord:  
‘Wie groot wil zijn moet dienaar zijn’,  
en elkaar dragend weten wij:  
dat woord zal ons ten leven zijn.  
Refrein  
 
4 Wat wordt gezongen onderweg?  
Een levenslied tegen de dood:  
‘Hij heeft de groten neergehaald  
en kleine mensen maakt Hij groot’.  
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,  
zingen elkaar de toekomst in.  
Wij struikelen en staan weer op:  
iedere dag een nieuw begin. 
Refrein 
 
 

 Het delen 
 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 
Inzameling eerste rondgang,  Stichting Exodus 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 



Slotlied: (staande) 416: 1, 2, 3, 4 (elkaar toegezongen) 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
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. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Dirk Engelage; ouderling van dienst Pollyan van Swigchem;  
diaken Marjolein Somsen; lector Nanda van der Werff; organist Klaas Doornbos;  
beeld en geluid Marcel Somsen; koster Bennie Besselink; jeugdviering Hajo Blok 
 
 
 

 

 
 

Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Stichting Exodus 
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de 
samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje.  
Of allebei. 
We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden 
steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van 
(ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma de 
training Mijn kind en ik. 



Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en 
structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. 
We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de 
persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.  
 
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.  
Vermeld 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 in juli 
 
03 juli   Martinikerk 10.00 uur ds. Bram Grandia  
10 juli     Martinikerk 10.00 uur  ds. Jolande van Baardewijk     Dienst van Schrift en Tafel 
17 juli   Martinikerk 10.00 uur  ds. Erika Meijers 
24 juli   Martinikerk 10.00 uur  ds. Obe Phillips 
31 juli    Galluskerk 10.00 uur ds. Bert Kuipers   
 
Concert op 3 juli in de Grote of Martinikerk te Doesburg. 
 
Op zondagmiddag 3 juli zal the Bartholomew Consort, een gerenommeerd kamerkoor uit Oxford, 
een concert geven in de Martinikerk te Doesburg. 
Het koor staat reeds ruim 20 jaar onder leiding van de inmiddels in Doesburg wonende dirigent Jan 
Joost van Elburg, en bestaat uit zangers van het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de Verenigde Staten 
en Nederland. Zij zullen een prachtig programma brengen met de Songs of Farewell van Hubert 
Parry en het Requiem van Ildebrando Pizzetti. 
  
Kaartverkoop:  
Betaling is à contant of via QR-code.  
Tot 3 juli op Koepoortstraat 42, en op 3 juli aan de kassa in de Martinikerk. 
 
Wij hopen van harte u bij dit concert te mogen verwelkomen. 


