Welkom in de viering vanuit de Galluskerk te Angerlo
op 20 maart 2022

Derde zondag Veertigdagentijd
Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de symbolische schikking:
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou.
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen.
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de
daarbij behorende symbolen verbindt.
3e zondag: De onvruchtbare vijgenboom.
De liturgische kleur is paars.
Als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot
van Zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel
willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
Symbool bij de schikking is dan ook een tak met wintervruchten. of (zaaddragende Helleborus uit
de tuin)
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons. Amen

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : 118: 1 en 3
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
3 ’t Is beter bij de Heer te schuilen
Dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
Dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon nog keren,
Omsloten door der volken ring,
Doorbrak ik in de naam des Heren
De knellende omsingeling.

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
Votum en Groet
O
Onze hulp in de Naam van de Heer
G
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O
die trouw blijft in eeuwigheid
G
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
O
Genade met u en vrede van God onze Vader
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest.
G
AMEN.
Drempelgebed
O
Almachtige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn u bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
u kent onze zorgen … (wij denken aan …. oorlog in Oekraïne etc.)
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam
G
AMEN

Intochtspsalm 118: 5
5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
Nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Kyrie gebed van ontferming (in de 40-dagen-tijd wordt er geen Glorialied gezongen)
Lied : 103: 1, 2 en 3
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
Dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
Gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
Op Israël zijn zegen uitgestort.
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

De Bijbel in het midden
Groet:
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed van de zondag
Voor klein en groot samen ...
Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
Zondag 3.
Een helper die niet machtig is
maar uitgelachen wordt,
draagt onze pijn en ons gemis
en brengt ons weer bij God.
Refrein
hierna gaat de jeugd naar de eigen viering
Lezing eerste testament: Exodus 6: 2-9 en 6:28-7:7
Lied 542
1 God roept de mens op weg te gaan, / zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga / naar ’t land dat Ik u wijs.’
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.
4 Eer aan de Vader en de Zoon / en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens / belofte zijt geweest.
Evangelie Johannes 4: 5-15 en 4: 39-42
lied 544
1 Christus naar wie wij heten / heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten / ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd, / tot aan het eind der dingen
die uitgang te volbrengen, / de lange lijdensweg.
2 Geen licht is ons gebleven, / er is geen God te zien,
de dagen alle zeven / en de geboden tien,
dan deze ene naam; / die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten, / ons innerlijk geheim.
3 De duisternis te boven / al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven / dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf, / zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden / de nacht uit in de dag.
4 Zij moeten met hem lijden / en met Hem levend zijn
tot aan de laatste tijden - / dan staan zij in zijn tuin
en heffen op hun hoofd / als bloemen en als doden
die uit de bodem komen / en ’t licht zien ongedoofd.
5 Het licht van alle stralen / komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen / en met Hem opgericht
verhogen zij de dag, / verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen / over de aarde af.

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 898: 1 en 4
1 Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
4 Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

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 1e collecte: diaconaal doel, de Zonnebloem

2e collecte: voor de kerk

Slotlied: 903: 1, 3 en 6. (staande)
1 Zou ik niet van harte zingen / Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen / niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer, / die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.

3 In het duister van de tijden / ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide / op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven, / Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, - / dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd, / maar Gods liefde eeuwigheid.
6 Omdat Gij mijn hart doet branden, / omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen: / Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven, / U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U / vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd / liefheb in der eeuwigheid.

Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
ds. Freek W. Brandenburg; ouderling van dienst Stephan Bos; diaken Marjolein Somsen;
lector Jenny van Bokhorst; organist; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Bennie Besselink;
jeugdviering Ezrah van Zijtveld

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: De Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We zetten alles op alles om mensen met een
lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven
kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. En dat geldt ook voor onze vrijwilligers.
Samen laten we elke dag zien dat er véél meer kan dan je denkt! Wij zetten ons in voor mensen
met een fysieke beperking die door langdurige ziekte, handicap of ouderdom in een sociaal
isolement dreigen te komen.
De Zonnebloem verrijkt het leven van haar gasten en haar vrijwilligers door sociale en recreatieve
activiteiten. Samen bouwen we aan een zorgzame samenleving, want zonder elkaar is iedereen
alleen!
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
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even 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.

Voor de zondagen (13) 20 en 27 maart 2022, worden de erediensten gehouden in de
Galluskerk te Angerlo.
Ook deze diensten zijn online te volgen, want de camera vanuit de Martinikerk wordt tijdelijk
verplaatst naar de Galluskerk.
U kunt de diensten helaas niet volgen via kerkomroep.nl, want we beschikken niet over twee
kerkomroep-aansluitingen. Dat betekent dat u de diensten via Youtube kunt volgen.
Ga naar youtube.nl. Typ vervolgens bij zoeken: Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
Klik vervolgens op het icoontje zoals bijgevoegd en u kunt op de juiste datum klikken om de dienst
te volgen.
20 maart
27 maart

ds. Freek W. Brandenburg
ds. Bert Bomer

uit Vorden

Oratoriumkoor Veluwezoom geeft concert op 3 april in Grote of Martinikerk
Het Oratoriumkoor Veluwezoom houdt op zondag 3 april een concert in de Grote of Martinikerk
Op het programma staan het Requiem van Fauré en het Stabat Mater van Rheinberger.
Sopraan Anke ter Riet en bariton Menno Slagter nemen de solopartijen voor hun rekening.
De zang wordt begeleid door organist Sander van den Houten op het Walckerorgel
Dirigent is Ab Weegenaar.
Tussen de twee stukken door is er een instrumentaal intermezzo.
Het Oratoriumkoor Veluwezoom heeft zijn thuisbasis in de Ontmoetingskerk in Dieren,
maar bestaat uit zangers uit de hele regio.
Het concert begint op 3 april om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis.
Bezoekers kunnen na het concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage achterlaten.

9 april 17.30 uur 3-gangen diner
Aankomende zomer gaan wij weer met World Servants mee op project, dit keer naar Brazilië om
een gemeenschapscentrum te bouwen!
Daar is natuurlijk geld voor nodig en daarom hebben wij bedacht om op 9 april een 3-gangen diner
te geven. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Brenda van Klingeren die bij u misschien wel
bekend is van voorgaande diners.
De locatie:
Aanvang:
De prijs
Opgave:

wordt nog nader bepaald, daarover ontvangt u een mail zodra deze bekend is.
17.30 uur
€ 35, - voor volwassen en € 20,- voor kinderen,
inclusief welkomstdrankje en 1 consumptie.
Als u mee wilt eten, kunt u zich na de dienst aanmelden op de lijst,
die ligt bij de koffie in de Wehmerhof

Zijn er allergieën? Laat het even weten!
Groetjes, Jozua (van Zijtveld) en Jiska (Kors)

