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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 
op zondag 27 november 2022 

 
Eerste Advent 
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Symbolische Bloemschikking 
 
Moeders van Jezus bij de bloemschikkingen van advent en kerst. 
 
Deze Advent wordt gestempeld door het geslachtsregister van 
Jezus waarin, naast Maria, vier vrouwen voorkomen. Voor elke 
adventszondag één: dat zijn Tamar, Batseba, Ruth en Rachab.  
 
Eerste advent: 27-11-22. 
De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van Advent, de 
tijd van voorbereiding op het kerstfeest. De kleur paars wordt ook 
gebruikt in de veertigdagentijd en staat voor inkeer en soberheid. 
De bloemschikking van deze zondag symboliseert de situatie van 
Batseba, toen zij zwanger was van David.  
 
Batseba 
2 Samuël 11, 14-27 
Matteüs 21,1-9 
  
‘Pijn en verdriet 
blakeren haar leven 
zwart. 
De geboorte 
van het kind van de vrede 
doet haar opbloeien 
als een roos. 
Eeuwige God, 
leven kan zo’n pijn doen. 
Wees aanwezig. 
Open uw toekomst’. 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied : Lied/Psalm 65 : 1 en 2 ‘De stilte zingt U toe, o Here’ 
 

 
 
2 Zalig wie door U uitverkoren / mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld verloren / terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd / die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt / met alle overvloed. 
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Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 

O Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in  
met de woorden van de Psalmist: 

     Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond  
die hemel en aarde gemaakt heeft, 

A  EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN. 
O  Op de drempel van deze dienst bidden wij U:  

raak ons aan met Uw Geest, vernieuw ons  
naar het beeld van Jezus Christus, 

A  OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN. 

O  Amen. 
 

Gemeente gaat zitten 
 

Psalm van de zondag: Lied/Psalm 65 : 3 en 4 
 

3 Gij antwoordt met geduchte daden, / Gij treedt voor ons in ’t krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade / met uw gerechtigheid.  
O Gij vertrouwen alle landen / die ver gelegen zijn,  
Gij houdt het oordeel in uw handen, / de aarde is uw domein. 
 

4 Gij plant de bergen vast in de aarde, / omgord met heldenmoed. 
Gij, die de heidentrots bedaarde, / stilt ook de watervloed.  
De volkeren van verre vrezen / de tekens van uw macht,  
U prijzend komt het licht gerezen, / het juicht tot in de nacht. 
 

Gebed om ontferming (afgesloten met ‘zo zingen wij …’) 
 

Kyrie: 301a ‘Kyrie eleison’ 
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Lied : Lied/Psalm 65 : 5 en 6 
 

5 Gij komt het dorre land doorschrijden / met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden,/ uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren,/ Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren / waar Gij zijt voorgegaan. 
 

6 Gij kroont het jaar van uw genade./ Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade,/ de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen,/ het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen, / uw lof schalt in het rond 
 
 

De Bijbel in het midden 
 

Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Levenslicht 
Projectlied advent en kerst 2022 – Kind op Zondag 
Tekst: Erik Idema Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 
  
Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

eerste zondag (Batseba): 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 
 
Met de jeugd …. 
hierna gaan zij naar hun eigen viering  
 
Eerste Lezing:  Ezechiël 34 : 11-17 
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Lied: Lied 973 : 1 en 2   ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 

 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja, 
 
Tweede Lezing: Mattheus 25 : 31-26 : 4  
 
Lied: Lied 973 : 3 en 4 
 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,  
 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja! 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
 
Lied: Lied 653 : 1-4 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
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2 Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijze van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood. 
 

3 Gij zijt het water ons ten leven;  
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven,  
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt  
in elk die tot U komt en drinkt. 
 

4 Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis. 
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Het delen 
 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden (met responsie 367e), stil gebed,  

 
 
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 
 
Inzameling eerste rondgang, Stichting Table Mountain 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
 
 
Slotlied: (staande) Lied 452 ‘Als tussen licht en donker’ 
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2 Die lange nacht, die winter / doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, / de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht, / dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. / Uw licht komt na de nacht! 
 

3 O hemellichaam, Jezus, / dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen, / Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan, / uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, / leer ons uw toekomst aan! 
 

Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
Orgelspel 
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Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Ezrah van 
Zijtveld; diaken Erica Klooster; lector Jenny van Bokhorst; organist 
Ernst Boesveld; beeld en geluid Daniël Snieder; kosters Harm 
Harbers en Gerard Verstraete; Jeugdviering Hajo Blok 
 
 

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

1e collecte:  Stichting Table Mountain  
 
Wat doe je als je kinderen ziet spelen met niks? Je bent verbaasd 
en ook wel onder de indruk dat deze kinderen dat kunnen.  
De kinderen rennen in de pauze rond op een kale zandvlakte met 
één lekke bal. Dat was de situatie dit voorjaar, toen Annah en Joke 
van Zijtveld met Andre Bikker een gift gingen overhandigen voor de 
schooluniformen.  
De  directeur van de Boontjeskraal school was blij met de middelen 
om de kinderen een nieuw, sportief schooluniform te geven.  
Wij beloofden dat we de school structureel zouden gaan steunen.  
Daarom wil Stichting Table Mountain Lieke Wijntje, die in november 
deze school in het buitengebied van Calendon in Zuid-Afrika 
bezoekt, € 2000,- meegeven. Met dit bedrag kan de school sport- en 
spelmateriaal en speeltoestellen aanschaffen.  
Help je mee om de woestijn te veranderen in een speelplein?  
Dit doe je al vanaf € 5,-, de prijs van een basketbal  
en met € 10,- kopen we een staander voor een speeltoestel.  
Via deze collecte kunt u ook bijdragen. 
 
2e collecte: voor de kerk o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, 
verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
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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 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? (Laatste zondag) 
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. 
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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  
 
04 december  Martinikerk  10.00 uur  ds. Menno Leistra 

Dienst van Schrift en Tafel / mmv de cantorij  
Amnesty schrijfactie 

  
 

Schrijfactie Write for Rights op zondag 4 december. 
 

Volgende week kunt u/ jij een brief schrijven voor de actie van 
Amnesty, na de kerkdienst in de Martinikerk. De brieven gaan naar 
autoriteiten om te pleiten voor een rechtvaardige behandeling van 
gevangenen.  
Behalve een brief kunt u/ jij een kaart tekenen met een eigen tekst 
erbij, die wordt verstuurd naar diegene voor wie gepleit wordt. 
Het is ook mogelijk thuis te schrijven, u kunt daarvoor een envelop 
meenemen met blanco kaarten en voorbeeldbrieven.  
 

Inleveradressen zijn bijgesloten.  
Info: nelweststeijn@hotmail.com 
 

11 december Galluskerk 10.00 uur ds. Bert Bomer  
 

18 december Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia  
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Oecumenische vespers in de tijd van advent  
Op vrijdagavond   Aanvang 19.30 uur  
 
Verlangen naar Licht 
Het is waardevol om in de adventstijd samen met de oecumenische 
partners in de regio Doesburg een moment van stilte en bezinning te 
zoeken. Elke vrijdagavond is er een oecumenische vesper in één 
van de kerken.  
 

We leven in een tijd die veel mensen als donker ervaren. De oorlog 
in Oekraïne met alle gevolgen van dien legt een schaduw over ons 
leven. Meer dan ooit kijken we uit naar het Licht.  
 

Elke vesper beginnen we met woorden over Licht in de psalmen.  
Op 25 november klinkt psalm 130:  
Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Meer dan wachters uitzien naar de morgen ( lied 130d) 
Ik blijf wachten tot u komt Heer mijn God 
Ik blijf nog sterker op u wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht het morgenlicht (lied 130c) 
 

Daarnaast luisteren we naar het verlangen in de verhalen over en 
de lofzang van Elizabeth, Maria, Zacharias en Simeon.  
 

Vrijdag 25 november Ooipoortkerk Doesburg  
Psalm 130 Lucas 1: 24,25: 39-45 
Voorgangers: ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt  
 

Vrijdag 2 december Dorpskerk Hummelo  
Psalm 4 Lucas 1: 46-55 
Voorgangers:  ds. Elise Wijnands en ds. Susanne van der Sluijs 
 

Vrijdag 9 december St. Joriskerk Drempt  
Psalm 27 Lucas 2: 68-79 
Voorgangers: Marjan van Zadelhoff en Arnold Vellekoop 
 

Vrijdag 16 december Galluskerk Angerlo  
Psalm 36 Lucas 1: 29-32 
Voorgangers: Wim Gilsing en Toos Looman 
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‘Wat hebben we bij de koffie?’ 
 
Herinner je je deze nog? de koffieochtenden ‘Wat hebben we bij de 
koffie?’ op de eerste woensdag van de maand in de Martinikerk? 
Corona gooide roet in het eten/de koffie en (oprichter) ds. Chris Kors 
verhuisde naar Middelburg.  
Maar nu gaan we weer opstarten, in Oecumenisch verband,  
op een nieuwe locatie. 
 
De NIEUWE LOCATIE wordt de grote zaal van het Dienstencentrum 
Leger des Heils Doesburg aan de Zandbergstraat 15 
 
‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij 
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, 
maar ook van een kort programma.  
Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met verhalen of muziek.  
We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.  
Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt max. een half uur. 
Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. 
 
START 
7 december:  Sinterklaas incognito  
Ervaringen van Sinterklaas een gesprek met Evert Jurriëns. 
 
Locatie:  Dienstencentrum Leger des Heils  

Zandbergstraat 15 Doesburg  (ingang de winkeldeur) 
Tijd:  10.00 uur – 11.30 uur 
Kosten: Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten. 
 
Organisatie: ‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd 

vanuit de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom 
zeker ook mensen van buiten Doesburg. 

 
Contact:  Wim Gilsing,        w.gilsing@outlook.com  

Ans Woudenberg,  woudenberg.rienans@gmail.com 
 


