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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

op 13 november 2022 
 
 
 

Ghanadienst 
mmv Gospelkoor Desire 

 

 

Hij is een God van levenden 
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Om te beginnen 
 
Vooraf 2 liederen Wade in the water en This little light  
 
Wade in the water  
 
Vertrouw op God,  
zoals de Israëlieten deden tijdens hun uittocht uit Egypte 
 
Wade in the water  
Wade in the water children  
Wade in the water, God’s a-gonna trouble the water  
 
Wade in the water  
Wade in the water children  
Wade in the water, God’s a-gonna trouble the water  
 
See that band all dressed in white?  
God’s a-gonna trouble the water 
The leader looks like an Israelite  
God’s a-gonna trouble the water  
 
Wade in the water  
Wade in the water children 
Wade in the water 
 
God’s a-gonna trouble, God’s a-gonna trouble,  
God’s a-gonna trouble, God’s a-gonna trouble  
God’s a-gonna trouble, gonna trouble, gonna trouble the water 
God’s a-gonna trouble the water!  
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This little light of mine 
Met Gods hulp kan je wat betekenen voor anderen 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
ev’ry day, ev’ry day, I’m gonna let my little light shine  
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
Ev’ry day, ev’ry day, I’m gonna let my little light shine 
 
On a Monday, He gave the gift of love 
On Tuesday, peace came from above  
On Wednesday, told me to have more faith  
On Thursday, gave me just a little more grace  
On Friday, told me to watch and pray  
On Saturday, told me just what to say 
On Sunday, gave me the pow’r divine, Just to let my little light shine 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
Ev’ry day, ev’ry day, I’m gonna let my little light shine 
 
On a Monday, He gave the gift of love  
On Tuesday, peace came from above  
On Wednesday, told me to have more faith 
On Thursday, gave me just a little more grace  
On Friday, told me to watch and pray  
On Saturday, told me just what to say 
On Sunday, gave me the pow’r divine, Just to let my little light shine  
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
Ev’ry day, ev’ry day, I’m gonna let my little light shine 
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This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
This little light of mine, I’m gonna let it shine  
Ev’ry day, ev’ry day, ev’ry day, ev’ry day 
I’m gonna let my little light shine  
 

Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: Waar mensen dwalen in het donker LB 286   

 
Refrein 

 
 
 



 

5 
 

2 Waar de mensen lijden onder onrecht  
in een wereld die geen vrede vindt,  
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,  
er is licht dat alles overwint. 
Refrein 
  
3 Steek een kaars aan tegen al het duister,  
als een teken in een bange tijd,  
dat ons leven niet in wanhoop eindigt  
dat de vrede sterker is dan strijd.  
Refrein 
 
Bemoediging en Drempelgebed -door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente  
 
O  Onze hulp is in de Naam van de Enige  
A  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
O  Die de aarde geeft aan ons mensen  
A  EN ONS MENSEN AAN ELKAAR  
O  U heeft ons hier samengebracht, Enige,  
 om uw Woord te horen met heel ons wezen.  
A.  ZODAT WIJ WEER VAN HARTE WETEN  
 DAT U EEN GOD VAN LEVENDEN BENT.  

O.  Dat uw Woord hier mag klinken als nieuw:  
 alsof wij herschapen worden zoals op de eerste dag.  
A  DAT HET VERTROUWEN,  
 DAT U OOIT DIEP IN ONS HEBT NEERGELEGD  
 WEER OPBLOEIT EN ONS GAANDE HOUDT,  
 NAAR ELKAAR EN NAAR U TOE. AMEN.  

 
Gemeente gaat zitten  
 
Psalmlied: I will praise You  
Onvoorwaardelijk vertrouwen in God 
 
I pray to you and feel you in my heart  
I try to follow what you ask of me  
And although I hear; all your words so clear  
Serving you is not the easy way  
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I read your word and keep it in my heart  
I try to do what you expect from me  
Sometimes I despair, but I know you’re there  
I’m so grateful that you came to me  
 
I will praise you, praise your holy name  
I will serve you, serve you without shame  
I belong to you; and I will be true  
Even though I know I will go wrong  
You are always there to take me home  
 
I long decided that I’d follow you  
I take your road wherever it may lead  
And my life is blessed ‘cause your love will last  
And with you I’ll never be alone.  
 
I will praise you, praise your holy name  
I will serve you, serve you without shame  
I belong to you; and I will be true  
Even though I know I will go wrong  
I know that you won’t leave me alone 
You are always there to take me home 
 
 
Kyriegebed en  -lied: LB 301j  
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Glorialied: Wij moeten Gode zingen LB 713 1, 2 en 5   

 
 
2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade is Hij nabij geweest,  
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de heer, te stade, de minsten allermeest. 
 
5 Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt uw eer te na, 
wij moeten Gode zingen halleluja. 
 
Over het project 'Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana' 
Tineke Grimm  
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De Bijbel in het midden 
 
Groet  Voorganger  De Heer zal bij u zijn  
 Allen:   DE HEER ZAL U BEWAREN  

 
Gebed van de zondag  
 
Met de jeugd hierna gaan zij naar hun eigen viering  
 
Lezing uit Exodus 3: 1 - 6  
 
Lied: He is exalted  
God kan niet genoeg geprezen worden 
 

He is exalted  
the King is exalted on high 
I will praise him 
He is exalted Forever exalted 
And I will praise his name!  
 
He is the Lord, forever his truth shall reign 
Heaven and earth rejoice in his holy name 
He is exalted, the King is exalted on high 
 

He is exalted 
the King is exalted on high 
I will praise him 
He is exalted Forever exalted 
And I will praise his name!  
 

He is the Lord; forever his truth shall reign 
Heaven and earth rejoice in his holy name 
He is exalted, the King is exalted on high 
 

He is the Lord; forever his truth shall reign 
Heaven and earth rejoice in his holy name 
He is exalted, the King is exalted on high 
He is exalted, the King is exalted,  
the King is exalted on high, on high! 
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Lezing uit Lucas 20: 27 - 38  
 
Lied: Carry me home  
Al is de reis zwaar, 
je kunt erop vertrouwen dat je je bestemming zult bereiken  
 
I am a poor wayfarin’ stranger 
While trav’ling through this world below 
There’s no sickness, toil, nor danger  
In that bright world to which I go  
I’m goin’ there to see my mother 
I’m goin’ there no more to roam.  
I am just goin’ over Jordan 
I am just goin’ over home  
Come, carry me home!  
 

Swing low, sweet chariot, comin’ for to carry me home 
Swing low, sweet chariot, comin’ for to carry me home 
 

I looked over Jordan and what did I see, comin’  
for to carry me home?  
A band of angels comin’ after me, comin’ for to carry me home 
I’m goin’ there to see my father, I’m goin’ there no more to roam!  
I am just goin’ over Jordan, I’m just goin’ over home 
Sweet chariot, swing low and carry me home! 
 
Uitleg en Verkondiging  
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied: Lord listen to your children praying  
Heer, luister naar het gebed van uw kinderen, 
schenk ons liefde, kracht en genade 
  
Lord, listen to your children praying  
Lord, send your spirit in this place  
Lord, listen to your children praying  
Send us love, send us pow’r, send us grace  
Something’s gon-na happen 
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Like the world has never known  
When the people of the Lord get down to pray  
A door’s gonna swing open and the walls come a-tumbling down 
When the people of the Lord get down to pray  
 
Lord, listen to your children praying  
Lord, send your spirit in this place  
Lord, listen to your children praying  
Send us love, send us pow’r, send us grace  
 
He’s gon-na take over,  
He’s gon-na take control  
When the people of the Lord get down to pray  
He’s gon-na move the mountain,  
He’s gon-na make the waters roll  
When the people of the Lord get down to pray  
 
Lord, listen to your children praying  
Lord, send your Spirit in this place  
Lord, listen to your children praying   
Send us love, send us pow’r, send us grace  
 
You’re gon-na know it when the Lord stretches out His hand  
And the people of the Lord get down to pray  
There’s gon-na be a brand new song of vict’ry in this land  
When the people of the Lord get down to pray  
 
Lord, listen to your children praying  
Lord, send your spirit in this place  
Lord, listen to your children praying  
Send us love, send us pow’r, send us grace  
Send us love, send us pow’r, send us grace   
Lord, send us grace! 
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Het delen 
 
De gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ (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. 
 
Lied: Baba Yetu (Onze Vader in het Swahili)  
 
Baba yetu, yetu uliye  
Mbinguni yetu, yetu, amina  
Baba yetu, yetu, uliye  
M jina lakoe litukuzwe  
 
Baba yetu, yetu uliye  
Mbinguni yetu, yetu, amina  
Baba yetu, yetu, uliye  
M jina lakoe litukuzwe  
 
Baba yetu, yetu uliye  
Mbinguni yetu, yetu, amina, Baba yetu 
Baba yetu, yetu, uliye  
M jina lakoe litukuzwe, Mbinguni yetu  
Ufalme wako, Ufalme wako 
Ufike utakalo duni 
mbinguni  amina  
 
Baba yetu, yetu uliye  
Mbinguni yetu, yetu, amina  
Baba yetu, yetu, uliye  
M jina lakoe litukuzwe  



 

12 
 

Baba yetu, yetu uliye  
Mbinguni yetu, yetu, amina  
Baba yetu, yetu, uliye  
M jina lakoe litukuzwe  
 
Yetu amina, Baba yetu 
Yetu amina, Baba yetu 
 
Mededelingen -door dienstdoende ouderling  
 

Inzameling  eerste rondgang, ….. 
tweede rondgang, Kerk en Eredienst  

 
Slotlied: (staande) : Samen op de aarde LB 993  

 
 
2 wat Hij heeft geschapen / met zijn hand, zijn woord. 
 Hij zal niet verlaten / wat Hem toebehoort. 
 
3 ’t Westen en het oosten, / voor- en nageslacht,  
om zijn naam te troosten / zijn zij aangebracht; 
 
4 om zijn naam te prijzen / gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen / gunt Hij één bestaan. 
 
5 Israël, Egypte, / stem en tegenstem,  
hoogtepunt en diepte – / alles zegent Hem, 
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6 want Hij zal verzoenen / wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen, / voor een oud gemis. 
 
7 Kerk en wereld samen, / vasteland en zee,  
worden ja en amen, / ja uit ja en nee. 
 
Uitzending en zegen gezongen Amen: Masitiamen LB 872 
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We luisteren naar de liederen: Bonse Aba en Keep your lamps  
 
Bonse Aba 
Alle mensen die in Hem geloven zijn Zijn kinderen,  
zijn kinderen die delen in zijn kracht 
 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana  
 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana 
 
Kuba bana kuba bana bakwalesa Kuba bana kuba bana bakwalesa  
Kuba bana kuba bana kuba bana bakwalesa 
Kuba bana kuba bana kuba bana bakwalesa 
 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana 
Bonse aba! mu pokelela, balipele maka akuba bana  
 
Muyayaya muyayaya muyayaya bakwalesa  
Muyayaya muyayaya muyayaya bakwalesa 
Muyayaya muyayaya muyayaya bakwalesa Bonse aba! Bonse aba! 
 
 
Keep your lamps 
Geef niet op, er is een betere tijd nabij 
 
Keep your lamps trimmed and burning,  
Keep your lamps trimmed and burning, 
Keep your lamps trimmed and burning, The time is drawing nigh 
 
Keep your lamps trimmed and burning, 
Keep your lamps trimmed and burning, 
Keep your lamps trimmed and burning, The time is drawing nigh 
Children, don't get weary, 
Children, don't get weary, 
Children, don't get weary, Til your work is done 
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Soon this journey will be over,                                                                                                              
Soon this journey will be over,                                                                                                 
Soon this journey will be over, 
Children, don't get weary, 
Children, don't get weary, 
Children, don't get weary, Til your work is done 
 
Keep your lamps trimmed and burning, 
Keep your lamps trimmed and burning, 
Keep your lamps trimmed and burning, The time is drawing nigh 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger pastor Wim Gilsing; ouderling van dienst Stefan Bos; 
diaken Carin Hartemink; lector Ernst Boesveld; organist Wilbert 
Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen en Rudy Beckmans;  
koster Richard Klooster; jeugdviering Margreet Eldering; 
Gospelkoor Desire o.l.v. Bert Wijdema; pianist Corinne Middelplaats  
 
 
Na de dienst kunt u in de zijbeuk van de kerk de expositie 
‘Troost’ bekijken van André Bikker en Dirk Engelage 
 
André Bikker en Dirk Engelage hielden op zondag 6 november jl.     
een lezing over ‘troost’ in situaties van verlies, in de Galluskerk. 
Na de kerkdienst van zondag 13 november a.s. kunt u de expositie 
met gravuren en gedichten ook nog te bekijken.  
  
Op 18-, 19- en 20 november is deze expositie te zien in Zevenaar. 
In de Ontmoetingskerk.  
Resultaat van een samenwerking die resulteerde in zeven gedichten 
van Dirk Engelage en zeven gravuren afbeeldingen op hout gebrand 
door André Bikker. Een gesprek daarover is mogelijk.  
 
Op 20 november om 15.00 uur houden André en Dirk, elk vanuit hun 
eigen achtergrond, een lezing over ‘troost’ in situaties van verlies. 
Ook daarna is gesprek mogelijk. Toegangsprijs € 4,00. 
Van harte uitgenodigd 
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Het gedicht dat Dirk Engelage voordroeg tijdens de  
'troost bijeenkomst' op 6 november jl. Het gedicht is 
gemaakt bij de gravuren afbeeldingen op hout gebrand. 

 
 

De brand erin! 
In alles wat je remt 

en tegenhoudt! 
 

De Geest van God 
er dwars door heen! 

 
Zodat de levenskracht, 

de liefdekracht 
in wat je remt 

wordt vrijgemaakt! 
 

En jij weer 
vrij kunt zijn 
mét al je pijn 

volop kunt leven 
en weer zingen kunt 

en dansen! 
 

De brand erin! 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Ghana  
AG Care Ghana (Assemblies of God Care) vangt straatmeisjes op 
en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kan onze 
gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40 meisjes in het 
opvangcentrum Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren 
daar in tien maanden tijd een praktisch vak: naaien, sieraden maken 
of het kappersvak. Ook worden ze gestimuleerd, terug te keren naar 
hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. 
 

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 
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Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat ook. 
Vermeld er dan 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. 

 
Hoe bevalt het Liedboek? 
Sinds de introductie van het nieuwe Liedboek in 2013 heeft de 
gemeente met veel nieuwe liederen kennis gemaakt. 
De werkgroep erediensten is benieuwd wat de gemeenteleden 
vinden van ‘het Liedboek’ Wat vind je/u van de liedkeuze?  
Wat vind je/u wel of niet passend? Etcetera. 
In de maanden oktober en november voegen we een klein enquête 
formulier in de liturgie om daarvan een beeld krijgen. 
Wilt u/jij het formulier svp tijdens of na de dienst invullen en aan de 
ouderling van dienst overhandigen? Wij stellen uw/jouw mening erg 
op prijs! De resultaten van de enquêtes zullen medio januari met de 
gemeente gedeeld worden.  
 

Vieringen  
13 november  Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 

Ghanadienst mmv 
Gospelkoor Desire Arnhem 

20 november  Galluskerk 10.00 uur ds. Henk Teeuwen 
      Gedachteniszondag 
27 november  Galluskerk 10.00 uur ds. Trinus Hoekstra 
      Eerste zondag van Advent 
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Concerto d’ Amsterdam en Geert Mak  
in de Martinikerk op zondag 13 november 
 
Zondag 13 november brengen Concerto d’ Amsterdam  
en Geert Mak het programma Rampjaar 1672 ten gehore.  
Het Rampjaar in muziek en verhalen.  
Duur: 15:00 – 16:00 
kosten: 17,50, donateurs betalen 15,00 
 
Kaarten zijn van tevoren digitaal te bestellen via Stidomu.nl 
Op de zondag van het concert zijn vanaf 14.30 uur in de 
Martinikerkcontant betaald te verkrijgen.  

 
Soep- en warmtewoensdag bij het Leger 
des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg 
 
Vanaf woensdag 16 november gaat het Leger des Heils wekelijks 
soep serveren, zodat mensen een warme maaltijd in een warme 
omgeving kunnen eten en nieuwe contacten op kunnen doen. 
Elke woensdag van 17.30- tot 19.00 uur 
met inloop van 17.00 uur  
is iedereen welkom om een kommetje soep te komen eten.  
Om het voor iedereen toegankelijk te maken vraagt het Leger des 
Heils alleen een vrijwillige bijdrage voor de kosten. 
 
Van tevoren aanmelden 
Mee-eters kunnen zich van tevoren aanmelden.  
door een mail te sturen naar:  arnold.vellekoop@legerdesheils.nl  
of een app te sturen naar:  06 213 894 21 
 
Ook opgave in de kledingwinkel is mogelijk. 
Aan de hand van het aantal aanmeldingen kunnen de 
boodschappen gedaan worden. 
 
 

mailto:arnold.vellekoop@legerdesheils.nl
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