Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Op zondag 6 maart 2022
Eerste zondag Veertigdagentijd

Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst
De basis van de 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.
1e zondag: De verzoeking in de woestijn.
De liturgische kleur is paars.
Er wordt gesproken over: op de proef gesteld worden, aanbidding komt alleen God toe en
"Niet alleen van brood zal de mens leven".
Bij de schikking verwijzen tarwearen naar die zinsnede. De primula heeft de Nederlandse naam
'Hemelsleutels' en symboliseert datgene waar het om gaat, betekenisgeving.
God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied: 142
1 Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.
2 Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!
3 Gij weet van de verborgen strik,
de hulpeloosheid en de schrik;
dat niemand, niemand naar mij vraagt,
en dat ik steeds wordt voortgejaagd.
4 Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.
5 Sla op mijn zwakke smeken acht
en red mij van de hete jacht.
Die mij vervolgen in de strijd
geven geen ogenblik respijt.
6 Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.
7 Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
Onze hulp is in de naam van de Ene,
die hemel en aarde maakt.
Eeuwige God, U keert zich naar ons toe,
en doet ons leven in Uw licht.
U opent onze harten opdat wij tot U kunnen naderen;
Uw vrede ervaren en Uw vrede doorgeven.
Gij die bevrijdt, wij danken U. Amen.
Psalm van de zondag: Psalm 20 (lezen)

Kyrie
gebed van ontferming
Lied: 858
1 Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.
2 Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.
3 Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.
4 Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Lied Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Kind op 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 1
Maria knielt bij Jezus neer,
zo laat zij zien wat komt.
Het ruikt in dit verhaal naar méér:
Gods rijk komt van de grond.
Tekst: Erik Idema
Melodie: Gerard van Hulst - Zing alle dagen 1, lied 43 (NZV)

Voor klein en groot samen ...
hierna gaat de jeugd naar de eigen viering
Eerste Lezing: Job 19 : 25 - 27
Lied: 314
1 Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.
Tweede Lezing Lucas 4 : 1 - 13
Lied: 538
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
2 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

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
Slotlied: 939 : 1 en 2

2 U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
ds. Arnold van Heusden; ouderling van dienst Henk Kingma; diaken Marjolein Somsen;
lector Pollyan van Swigchem; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Ruben Wijmenga;
koster Gerard Verstraete; jeugdviering Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
Er wordt voor twee doelen ingezameld
1e collecte: Het Passion
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In onze boerderij bieden wij
een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van het
straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het Passion op adem. Onze
begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven
weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een plek
om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.
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.
De Paasgroeten voor gevangenen ‘Uw licht heelt wat gebroken is’

Bij de ‘Aandachtschenkerij ’ staat een tafel met kaarten voor mensen die graag een bemoedigende
paasgroet ontvangen.
Na de dienst kunt u een of meer kaarten nemen om een groet en uw naam op te schrijven (geen
adres) en dan weer teruggeven bij die tafel.
Of ze later terugbrengen als u thuis wilt schrijven, vóór 9 maart, bij een van de adressen als
vermeld in Maanlicht (maart)
Alle kaarten worden in een keer verzonden naar Kerk in Actie die zorgt voor de verdere verdeling
naar gevangenissen in binnen- en buitenland.
Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage in het doosje, dat op de tafel staat, gevraagd.
Doet u allen mee?
Namens het Diaconaat, Nel Weststeijn
Kerkdiensten
13 maart

Galluskerk

10.00 uur

pastor Wim Gilsing

20 maart

Galluskerk

10.00 uur

ds. Roelie Reiling

20 maart:
Oecumenische viering in de St. Martinuskerk Doesburg, 10.30 uur:
Thema ‘De Naakten Kleden’
Voorgangers: mevr. F. Jansen, Martinusparochie en dhr. A. Vellekoop, Leger des Heils.
27 maart

Galluskerk

10.00 uur

ds. Bert Bomer

Bericht over coronamaatregelen…..
Het meest actuele nieuws kunt u in Maanlicht lezen en op de website : pg-angerlodoesburg.nl

“SAMEN ETEN OP MAANDAG”

Op maandag 7 maart 2022 willen we weer starten met “SAMEN ETEN OP MAANDAG”.
In het gebouw van het Leger des Heils Zandbergstraat 15 in Doesburg.
Komt U ook? We starten zoals altijd om 18.00 uur
Wel graag van tevoren opgeven dat kan per mail of telefonisch naar:
Anita Spanjer anitaspanjer@upcmail.nl
T (0313) 473382 / M 06 30287018
Voor in de agenda:
de volgende data voor samen eten 2022 zijn: 21 maart, 4 april en 25 april.
Wij kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten! Nieuwe deelnemers ook van harte welkom.
Bel gerust voor meer informatie.
Groeten namens alle kokers van “Samen Eten”

Matthäus Passion in de Grote of Martinikerk
Goed nieuws:
eindelijk weer de Matthäus Passion in de Grote of Martinikerk te Doesburg!
Op zondagmiddag 20 maart 15.00 uur wordt na twee jaar weer een bijzondere semi-scenische
uitvoering van de Matthäus Passion georganiseerd door StiDoMu.
Uitvoerenden zijn: het Luthers Bach Ensemble uit Groningen, in samenwerking met het Roder
Jongenskoor. Zie verder op www.stidomu.nl

