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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 19 maart 2023 

Vierde zondag 40-dagentijd 
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Bij de bloemschikking 40 dagentijd 2023 
 
Thema: Uit liefde voor jou! 
 
Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van 
de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand 
van betekenis wilt zijn.  
Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien 
hoe je dat kunt doen.  
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor 
mensen.  
Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen.  
Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.  
In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen 
dichtbij en ver weg. 
 
Meditatieve teksten bij deze zondag: 
 
Zien, kijken, open ogen 
 
Oculi: 
Open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij geworden? 
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Om te beginnen 

 
Orgelspel 

 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 

 
Gemeente gaat staan 
 
Beginlied 213: 1 en 2 

 
  

2 Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw  
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd. 
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Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O: God van mensen Zachtmoedige Heer 
A:  RAAK ONS DOOR UW LIEFDE 
  

O:  God van trouw 
A:  RAAK ONS AAN MET UW WAARACHTIGHEID 

  
O: Heer der gerechtigheid 
A: BESCHAAM ONS DOOR UW VERGEVING 
  

O:  Vader van de vrede 
A:  LAAT ONS VREDESTICHTERS ZIJN 

 

 
Gemeente gaat zitten 
 
 

Psalm van de zondag psalm 122 vers 1 en 2 met antifoon 535e  

 
Psalm 122 
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2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren 
 
 
Kyriegebed  
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Zingen: 301h 

 
 

 
 
 
 
De Bijbel in het midden 

 
 
Groet 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de jeugd 
hierna gaan zij naar hun eigen viering 
  
 
Psalm 23 
Muziek: John Goss 
 
Refrein: 1x cantorij, 1x allen: 
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken. 
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Cantorij: 
Hij brengt mij naar grazige weiden, 
daar mag ik rusten aan de waterkant. 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven 
om verder te reizen aan zijn hand. 
Al moet ik door duistere dalen, 
ik ben niet bang met in het vreemde land. 
Onder zijn hoede voel ik mij veilig: 
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand. 
 
Allen refrein 
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken. 
 
Cantorij: 
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel, 
en allen die tegen mij zijn gekant, 
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, 
dat Hij mij beker vult tot de rand. 
 
Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet van alle kant, 
En altijd keer ik terug naar mijn Herder, 
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. 
 
Allen refrein 
 
Cantorij : 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Allen refrein 
 
 
Lezing: Johannes 9, 1 – 41 
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Lied 534: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

  
 
2 Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad en kwam verwarmen 
 is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levenspad, de Zoon van God 
 
Preek 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

Zingen: lied 612, 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 

 
2 Geroepen om te leven, / gehouden aan zijn woord  
van uitgesproken vrede, / van liefde ongehoord.  
Herboren, uitgetogen, / uit de toevalligheid,  
bestemd voor de genade, het donker al voorbij!  
 
3 Getekend voor ons leven, / als kind’ren van het licht,  
gezaaid op hoop van zegen, / de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op Adem, / en treed in ons bestaan.  
Bezegel onze vreugde, / hier met uw eigen Naam! 
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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, Hezenberg project 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 
Slotlied (staande) 837 , 1, 3 en 4 
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3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
4 Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
Taakdragers in deze viering   
Voorganger ds. Roelie Reiling; ouderling van dienst Anne Mieke 
Luykx; diaken Klaas Muller; lector Dorkas Klooster; cantororganist 
Wilbert Berendsen, cantorij olv Wilbert Berendsen, organist Reinoud 
G. Egberts; beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Harm Harbers; 
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: NEDERLAND – Jong geleerd oud gedaan     
Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje 
natuur, ligt landgoed Hezenberg. Hier helpen wij mensen door het 
aanbieden van klinische en ambulante GGZ-behandelingen, retraite 
en pastorale begeleiding. Het doel van Hezenberg is om duurzame 
veranderingen te realiseren in de persoonlijke levens en 
omstandigheden van mensen. Gasten komen uit allerlei 
levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we 
met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er 
verandering mogelijk is.  
 
2e collecte: Kerk 
Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk etc. 
 
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. 
 

 
De bijpassende link is : 

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

https://site/
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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  
19 maart  Galluskerk 10.00 uur    ds. Roelie Reiling /mmv de cantorij 
26 maart  Galluskerk 10.00 uur    ds. Dirk Engelage 
 

Huispaaskaars bestellen 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. 
Na de dienst kunt u in de Wehmerhof uw keuze maken en de 
bestelling opgeven. 
Op 26 maart is de laatste kans 
daarna moeten we bestellen om eea nog op tijd in huis te krijgen. 
De kosten worden bij bezorging in rekening gebracht 
 
Paasontbijt Martinikerk  
Op zondagochtend 9 april organiseert de PGAD Angerlo-Doesburg 
samen met de World Servants groep het paasontbijt.  
Hierbij is uitdrukkelijk iedereen van harte welkom. Viert u mee, 
samen aan tafel, dat het licht altijd weer het duister overwint?   
9 april, Grote of Martinikerk Doesburg, 8.45 uur.   
Aanmelden: https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8  
of QRcode, via een ingesproken bericht op 0313-785183,  
of via een mailtje naar kloosterdorkas@gmail.com.  
En natuurlijk is er de komende weken een intekenlijst aanwezig na 
de kerkdienst. Nodigt u ook een extra gast aan tafel?  
 
Deelname aan het paasontbijt is gratis. Na afloop wordt er 
gecollecteerd voor de World Servants groep Doesburg. Zij gaan 
deze zomer in Rwanda extra klaslokalen bouwen in Ruyenzi.   
 
 
 

https://forms.office.com/e/01MNTaCHN8
mailto:kloosterdorkas@gmail.com
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Hier volgt een bericht van “De Vrolijke Veranderaars” 
 
Deze week een puzzel over eten in de Bijbel.  
Los de woordzoeker op: 
 

 
 
 

De oplossing vul je in bij onderstaande zin: 

Deze week …………….met iemand 

Dit is de uitdaging die wij als Vrolijke Veranderaars je mee willen 

geven voor de komende week. 



 

15 
 

Woensdag 22 maart Filmavond in het Kerkhuis in Hoog-Keppel 
aanvang film 19.30 uur.  
Inloop met koffie en thee vanaf 19.10 uur  

 
De film ‘The Swimmers’ wordt vertoond.  
Een aangrijpende film die gaat over het waargebeurde vluchtverhaal 
van twee Syrische meisjes . Twee topsporters die als droom hebben 
ooit op de Olympische spelen te zwemmen.  
Ze ontvluchten het door de oorlog geteisterde Damascus, zwemmen 
uren in de Middellandse zee om Griekenland te bereiken, trekken te 
voet door Europa en bereiken uiteindelijk Berlijn. In alle tegenslagen 
houden ze hun droom en hoop op een nieuw leven vast.  
Deze film is een goede voorbereiding op de avond in de kerk en de 
Ruimte in Hummelo op 10 mei met het thema Geef vluchtelingen 
een gezicht.  
Deze avond wordt georganiseerd door Ds. Elise Wijnands en Ds. 
Karin Spelt . Verschillende mensen uit onze regio zullen iets 
vertellen over hun zorg en aandacht voor vluchtelingen.  
 

Viermomenten in de Veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd worden er in oecumenisch verband met de 
kerken in en rond Doesburg twee viermomenten op de vrijdagavond 
georganiseerd. Avonden waarop we de verstilling van de 
veertigdagentijd ervaren met muziek en zang, stilte en teksten en 
gebeden. Een klein uur aan het begin van de avond.  
Op vrijdag 24 februari was de eerste viering in de kerk van Drempt.  
Vrijdag 31 maart is de tweede viering.  
 
Muziek, verstilling en gebed aan het eind van de 
Veertigdagentijd Vrijdag 31 maart in de Gasthuiskerk Doesburg 
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang viering 19.30 uur. 
Het strijkkwartet de Amstelstrijkers uit Amsterdam speelt  
‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz ‘van Haydn.  
Een mooie opmaat naar de Stille Week.  
In deze viering zal de muziek centraal staan en zullen er teksten en 
gebeden worden gelezen door mensen uit de deelnemende kerken.  
Voorgangers zijn Ds. Susanne van der Sluijs, Marjan van Zadelhoff 
en Toos Looman. 



 

16 
 

 
 
 

TER INSPIRATIE VOOR DE KOMENDE WEEK: 
 

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen  
houdt de goedheid stand.  

In de relatie van de ene tot de andere mens blijft ze mogelijk, 
ook al kan ze nooit een systeem of georganiseerd regime worden.  

  
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren  

(of te programmeren) is tot mislukken gedoemd.  
  

Het enige wat levendig overeind blijft is de goedheid van het 
dagelijks leven.  

  
Ikonnikov noemt ze ‘kleine goedheid’.  

Ze is goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, 
zonder triomf.  

Ze ontsnapt aan elke ideologie.  
Je kunt ze zelfs karakteriseren als een ‘gedachteloze goedheid’,  
precies omdat ze buiten elk systeem, elke religie, elke sociale 

organisatie valt. 
 

Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. 
 
Emmanuel Levinas,  
in: Roger Burggraeve, Geen toekomst zonder kleine goedheid. 

 
 
 
 
 


