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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

op 11 december 2022  
Derde zondag van Advent 

zondag "Gaudete"  (verheug u)  
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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.  
 
Derde Advent:  
De kleur van deze zondag is roze.  
Op slechts twee zondagen van het kerkelijk jaar wordt de kleur roze 
gebruikt. Roze wordt gebruikt in het midden van de Adventstijd en in 
het midden van de Veertigdagentijd.  
Deze zondag wordt “bijna kerstfeest” genoemd. Omdat de helft van 
de voorbereidingstijd erop zit is het een beetje feest.  
Het paars van de inkeer wordt vermengd met het wit van feest.  
De bloemschikking van deze zondag symboliseert de situatie van 
Rachab. Moed en geloof laat ze zien door haar daadkracht. 
 
Rachab 
Jozua 2: 1 - 24 
Mattheus 11: 2 - 10 
 
‘Rachab, 
haar geloof 
haar lef 
haar standvastigheid 
baren nieuwe toekomst 
voor het godsvolk 
voor haar naasten 
Eeuwige God 
verbindt ons 
door die rode draad 
van de liefde’. 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel en de adventskaarsen worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied 439: 1, 2 en 3 

 
 
2 Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
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Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3 Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O.     Onze hulp is de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O.     die de aarde geeft aan ons mensen 
G.      EN ONS MENSEN AAN ELKAAR. 
 
O.     Hier zijn wij, God, 
         om ons geloof en onze hoop te vieren. 
         In deze dagen vol donker en dreiging 
         zoeken we licht en vrede - uw lieve vrede 
         die alle verstand te boven gaat 
         en onze harten en gedachten kan behoeden. 
G.     O GOD, KOM NAAR ONS TOE 

        EN NEEM INTREK IN ONS BESTAAN, 
        ZODAT WIJ, ALS WONING VAN U, 
        LICHT EN WARMTE UITSTRALEN 
        IN DEZE KALE EN KILLE WERELD.   
       AMEN. 

         
Gemeente gaat zitten 
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Psalm van de zondag 146: 1, 3 en 4 
 

 
 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,                                                 
heil die God ter hulpe riep.                                                         
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,                                                  
God is trouw aan wat Hij schiep.                                                       
Wat in hemel, zee of aard                                                                        
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,  
aan verdrukten recht gericht.  
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  
blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft de gebukten moed  
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Gebed om ontferming 
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Lied 125: 1, 2 en 3 (Liedboek voor de kerken) 
 

 

  
2 O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw.  
Weest blij, weest blij, o Israel ! Hij is nabij, Immanuël ! 
 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds het morgenrood.  
Weest blij, weest blij, o Israel ! / Hij is nabij, Immanuël ! 
 

 

De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
 

Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
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Met de jeugd   Adventsproject  "Voormoeders van Jezus" 
      

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? 
 

derde zondag (Rachab): 
Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 
 

 
 

Hierna gaan de jongeren naar hun eigen viering 



 

8 
 

Eerste lezing: Jozua 2: 1- 24 (fragmenten) 
 
Lied 451: 1, 2 en 5. 
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Tweede Lezing Mattheus 11: 2 - 10  
 

Lied 446: 1, 2 en 5 

 
 
2 ‘ Ik geef aan blinden het gezicht  
en oren aan de doven.  
Zalig die, door Mij opgericht,  
ziende mag lopen in het licht  
en horende geloven.’ 
 
5 Kom Heer, op wie de wereld wacht,  
wij wachten op geen ander.  
O kom, een zwakke zonder macht,  
als koning heersen in Gods kracht  
en leidt ons tot elkander. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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Lied 992: 1, 2, 3 en 4 
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Het delen 
 
De gebeden 
 
dankgebed, voorbeden, 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:  Amnesty 
  tweede rondgang: Kerk en Eredienst 
 

Slotlied 452: 1, 2 en 3 (staande)   
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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 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst  Henk Kingma; 
diaken Klaas Muller; lector Pollyan van Swigchem; organist Wilbert 
Berendsen; beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Harm Harbers; 
jeugd Margreet Eldering 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Amnesty 
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan  
7 miljoen mensen die zich onrecht persoonlijk aantrekken. Ze 
voeren actie voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke 
rechten heeft en in vrijheid kan leven. De leden maken het werk 
mogelijk. Ze zijn onafhankelijk en niet gebonden aan welke politieke 
ideologie, economische belangen of religie dan ook.  
Elke regering kan onder de loep genomen worden. 
Ze doen gedegen onderzoek en voeren vol overtuiging campagnes. 
Zo strijden ze wereldwijd voor respect voor de mensenrechten. Dat 
werkt. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden 
omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling 
stopt, daders worden berecht. Goede en betrouwbare informatie is 
ontzettend belangrijk voor Amnesty. De onderzoekers verzamelen 
informatie over schendingen van mensenrechten met behulp van zo 
veel mogelijk bronnen. Ze interviewen slachtoffers, getuigen, 
advocaten en artsen. Ze onderzoeken gevangenisomstandigheden, 
wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze analyseren 
satellietbeelden, doen forensisch onderzoek en zoeken uit wie er 
wapens levert aan mensenrechtenschenders. De uitkomsten van de 
onderzoeken publiceren ze in rapporten. Deze rapporten vormen de 
basis voor alles wat ze doen.  
  
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. 
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Attenties voor de ouderen 
In de Wehmerhof staan vanmorgen tasjes klaar met kerstattenties 
voor onze gemeenteleden van 85 jaar en ouder. 
Wilt u/wil jij s.v.p. kijken of u/jij voor de kerst een of meerdere tasjes 
kunt meenemen en bezorgen. Het zou fijn als u/jij even de tijd kunt 
nemen voor een praatje om te horen hoe het met de ontvanger gaat.  
 
Hartelijk dank! 
namens het diaconaat, 
Janny Vermaat, Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis 
 
Kerstviering bij het  Ouderencontact 

 

 
 
Donderdagmiddag 15 december is er de jaarlijkse Kerstviering . 
Een liturgie met zang en  orgelspel, meditatie, verhaal en lezingen . 
Er is een ruime pauze met wat lekkers en tijd om te praten met 
elkaar . Kom er gezellig bij ! 
In de Wehmerhof te Angerlo 
Donderdag 14.30 - tot ongeveer 16.45 uur 

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

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 
 
Vieringen  
 
11 december Galluskerk 10.00 uur     ds. Bert Bomer 3e Advent 
     
18 december Galluskerk 10.00 uur     ds. Bram Grandia   4e Advent 
 
24 december Galluskerk 19.00 uur      Jeugdwerk 
      Kerstfeest voor de jeugd 
 

24 december Martinikerk 22.00 uur ds. Bert Bomer  
      Kerstavond /cantorij  
 
25 december Martinikerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
      Kerstmorgen/ cantorij 
 
31 december Galluskerk 19.30 uur ds. Susanne van der Sluis
      Oudejaarsavond 
 
01 januari Galluskerk 10.30 uur Morgengebed  
      Nieuwjaarsontmoeting 


