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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 8 januari 2023 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied: 89: 1 en 5 

 
 
5 Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,  
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.  
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,  
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.  
De wereld is van U, de wind en de getijden,  
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 
 
 



 

3 
 

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
Bemoediging: 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed  
O: O God, wij horen geen engelenboodschap  
 en knielen niet neer bij de kribbe,  
 wij zien geen ster die ons voorgaat  
 en bieden geen kostbaarheden aan,  
 wij houden niet wacht bij de tempel  
 en nemen het kind niet in de armen.  
 Maar wel horen wij verhalen van hoop  
 en worden aangevuurd  
 om op onze plaats en in onze tijd  
 uw geschiedenis mee te maken.  
A: O GOD, WIL ONS ZO AANSPREKEN  

 DAT WIJ ALS MENSEN VAN UW WELBEHAGEN  
 BIJ LICHT EN BIJ DONKER  

UW GLORIE BEZINGEN,  
UW VREDE BEHARTIGEN. AMEN 

 
Gemeente gaat zitten 
      
Psalm van de zondag: 72: 1 en 4 
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4 Hij zal de redder zijn der armen, / hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen / hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, / die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. / Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Kyrie en Gloria 
 

Lied 413: 1, 2 en 3 
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2 Alles wat U prijzen kan, U, de eeuwige ongeziene,  
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, helig toe! 
 
3 Heer, ontferm u over ons, open uwe vaderarmen,  
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan. 

 
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 
 
Eerste Lezing: Exodus 13:17-22  
 
Doortocht door de Rietzee 
Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet 
langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was 
dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd moeten 
leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. 
Daarom liet Hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar 
de Rietzee trekken. 
De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte 
weggetrokken. 
Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de 
Israëlieten plechtig had laten zweren dat te doen. ‘God zal zich jullie 
lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn lichaam 
van hier met je meenemen.’ 
Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, 
aan de rand van de woestijn. 
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De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in 
een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze 
dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk 
voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 
 
Lied 542: 1, 2 en 3 

 
 
2 Het volk van God was veertig jaar - een mensenleven lang –  
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän. 
 
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn. 
 
Tweede Lezing: Mattheüs 2:1-12 
 
De wijzen uit het oosten 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering 
van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in 
Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die 
onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig 
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle 
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen 
te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 
Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 
profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 
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minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort 
die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim 
de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 
met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen 
kan gaan om het te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats 
waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van 
diepe vreugde. 
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een 
droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes 
terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land. 
 
Lied 518: 1 en 3 
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Gij schittert als een edelsteen,  
mijn hart is vol van U alleen, 

uw liefde doet mij leven.  
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn  

een rank met U verweven. 
Aan U  
blijft nu 

heel mijn leven  
weggegeven 

om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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Lied 475: 1 en 2 

 
 
2 Voor ik als kind ter wereld kwam,/ zijt Gij voor mij geboren.  
Eer ik een woord van U vernam,/ hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,  
werd Gij een kindje, arm en naakt,/ hebt Gij U mij gegeven. 
 

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. 
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Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling eerste rondgang, Dorcas 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied 468: 2, 3 en 4 (staande) 

 
 
2 Geef de koning van uw leven / wat de koningen Hem geven,  
breng uw schatten de verheven / in de stal geboren Heer. 
 
3 Laat uw loflied samenvallen / met het lied der heil’gen allen,  
dat de hemelen weerschallen / van die jubelende wijs. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 

 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Leo van Gog; ouderling van dienst Wilco Onvlee; diaken 
Carin Hartemink; lector Wilco Onvlee; organist Wilbert Berendsen; beeld en 
geluid Marcel Somsen; koster Dick Donderwinkel; jeugd Ezrah van Zijtveld 
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Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: Dorcas 
 
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen 
die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren 
we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we 
Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We 
creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en 
voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast 
investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf 
organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan 
een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om 
mee te doen. 
Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar 
wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben 
vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. 
Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin 
iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp 
en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in 
structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we 
doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. 
 
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 bijpassende 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. 
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De bijpassende link is : 

https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook. 
Vermeld er dan de datum en het 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. 
 

Vieringen  
8 januari Galluskerk  10.00 uur ds. Leo van Gog 
15 januari Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 
22 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Bram Grandia 
29 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Obe Phillips 
 

Ouderencontact in de Wehmerhof  
‘het werk van de Zonnebloem’ op 12 januari 2023 
 

Het ouderencontact is voor iedereen boven de 55 jaar. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de Wehmerhof op 
donderdagmiddag, 1 x per maand van 14.30 – tot ong. 16.45 uur.  
We nodigen gasten uit, die ons over een interessant onderwerp 
vertellen en meestal iets laten zien.  
 

12 januari 
Mevrouw Yolanda Goppel geeft ons algemene informatie over de 
Zonnebloem. 
Wat zij allemaal doen voor de bezoekers uit Doesburg en Angerlo.  
Na vanmiddag zijn we helemaal op de hoogte van hun activiteiten. 
 
 

https://site/
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Soep- en warmtewoensdag bij het Leger des Heils aan de 
Zandbergstraat 15 in Doesburg 
 
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 
U kunt 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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TER INSPIRATIE VOOR DE KOMENDE WEEK 
08-01-2023 

 

Jezelf voorbij 

Onze crisis in zingeving bestaat voor een groot deel  
Uit een crisis van ons ‘ik’. Dat ‘ik’ wordt keer op keer  
Tot centrum van ons bestaan gemaakt.  
Maar daar hoort het niet thuis. 
We komen pas bij de kern van ons bestaan terecht  
Als we ons ‘ik’ ergens voorbij kunnen komen,  
En in contact komen met dat wat ons overstijgt. 
Dat is een bevrijdende ervaring, die we mislopen 
Als we alleen maar naar onze navel staren. 
Of naar mensen luisteren die ons vertellen  
dat ons ‘ik’ het centrum van het universum is. 
Onder ons ‘ik’ zit een grote leven verborgen 
Dat wil naar buiten en zich laten zien. 
Het is goed om daar ruimte voor te maken. 
Het is ons diepste geluk. 
 
(bron: Geestkracht – zingeving en spiritualiteit  
In het Nederland van nu  
Frans Croonen, oktober 2021    www.berneboek.com) 
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