Welkom in de Ghanaviering vanuit de Grote of Martinikerk
op 3 april 2022

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.
5e zondag: De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.
De liturgische kleur is paars.
Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten. Hij weet wat er gaat komen. Zo
wordt Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen.
In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van
Jezus en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.”
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding. De
symbolische schikking is dan ook een druiventak en een tros druiven.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : 290: 1

we gaan staan

Votum en Groet door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
Ouderling:

Naar U sla ik mijn ogen op, naar U die in de hemel troont,
zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen,

Allen:

ZO VOLGEN ONZE OGEN DE HEER, ONZE GOD,
TOT HIJ ONS GENADIG WIL ZIJN.

Zingen 281: 1, 2, 3 en 4
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison.
2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison.
3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison.
4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison.
we gaan zitten
Kyrie gebed van ontferming

De Bijbel in het midden
Groet:
Voorganger
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

Voor klein en groot samen ...
Tineke vertelt over de actuele situatie van Life Line in Ghana
We zingen het Ghanese lied ‘Da n’ase’ Dank God!
Da n’ase, da n’ase,
da Onyame ase.
Efise Oye
n’a doe do-o-so-oo

Dank God, ja dank hem,
breng dank aan onze God.
Zijn goedheid en genade
houden eeuwig stand.

Refrein
Yi n’aye, yi n’aye,
yi Onyame aye.

Loof God, ja loof hem.
breng lof aan onze God.

en voordat de jeugd naar hun eigen viering gaat zingen we
het projectlied van de Veertigdagentijd ‘Een slinger van verhalen’
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 5.
Zet nu je beste beentje voor.
De Wijsheid spreekt ons aan,
en wie haar wijze woorden hoort
die weet waar hij moet gaan.
Refrein
Hierna gaat de jeugd naar hun eigen viering
Eerste Lezing: Jesaja 58: 7 - 10
Lied: 993: 1, 2 en 3 ‘Samen op de aarde’

2 wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.
3 ’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;
Tweede Lezing Galaten 5: 22 - 26
Lied: 993: 4, 5, 6 en 7
4 om zijn naam te prijzen gaf hij zon en maan,
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.
5 Israël, Egypte, stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,
6 want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.
7 Kerk en wereld samen, vasteland en zee,
worden ja en amen, ja uit ja en nee.
Uitleg en Verkondiging
met slide show

‘DIE KRABBELS OP EEN PAPIERTJE’

Meditatief orgelspel

Het delen
De gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden
Onzichtbare Vader, Eeuwige Vriend, Blijvende Onbekende,
Uw bent voor ons geen vreemde, ook al hebben wij U nooit gezien.
U bent de zin van ons leven.
In de ontmoeting met mensen komt U ons tegemoet.
Ook de meisjes van Ghana.
Heer, het kruis is het teken van herstel.
Als we naar het kruis kijken, begrijpen we dat Jezus door Zijn liefde
een einde heeft gemaakt aan alle vormen van mishandeling en vijandigheid.
Daarom bidden we voor de mensen in Nederland en in Ghana
om in woord en daad liefde uit te stralen.
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.
Wij doen een stiltegebed voor onszelf…

Vader, door uw Zoon Jezus hebt Gij ons een teken gegeven
van uw universele liefde.
Onvoorwaardelijk bood Hij zelfs zijn eigen leven voor het geluk van mensen.
Wie in Hem geloofde werd er beter van, de anderen kozen de blinde weg van de duisternis.
Maar ook met dezen was hij begaan zoals Hij hield van zwakken, eenzamen, kleinen, verlatenen, vreemden.
Brood en wijn gaf Hij ons als begeleidend teken om diezelfde weg te gaan.
Wij vragen U: leg in ons iets van Jezus mededeelzaamheid,
iets van zijn gastvrijheid die ieder mens vreugde brengen kan.
Maak dat onze inzet zoals brood en wijn worden,
als lichaam en bloed gebroken voor het geluk van onze medemens
door Jezus onze Heer.
Wij bidden het Onze vader te samen…

‘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.
We zingen het Ghanese lied ‘Maye komm na mehwe’?
Vol vertrouwen stel ik mijn verwachting op God,
als een pasgeboren kind heb ik alle vertrouwen in God
Maye komm na mehwe Onyame.
Maye se abafra wa wo no.
Maye komm na mehwe Onyame.

Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Slotlied 423 : 1, 2 en 3

we gaan staan

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Uitzending en zegen
De Heer onze God, Hij zegene jullie:
Hij laat jullie voeten dansen
En geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met lach;
De Heer onze God, Hij vult jullie oren met muziek
En jullie neus met lekkere geuren;
Hij vult jullie mond met gejuich
En jullie ziel met blijdschap.
Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie toekomst.
De Heer, onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in onze wereld
geloof, hoop en liefde een gezicht te geven.
De Heer zegen ons: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
gezongen Amen
Orgelspel
Na de viering van vandaag is er achter in de kerk een tentoonstelling te zien van voorwerpen en
stoffen uit Ghana. Ook verkopen we blikjes shea boter, gemaakt in Ghana, voor 2,50 euro per stuk;
er kan worden gepind. Er zal doorlopend een film te zien zijn over het maken van shea boter.
En bij de koffie presenteren we Ghanese koekjes!
Werkgroep Ghana
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Obe Phillips; ouderling van dienst Ezrah van Zijtveld; diaken Erika Klooster;
lector Nanda van der Werff; de Ghana werkgroep; organist Reinoud G. Egberts;
beeld en geluid Ruben Wijmenga; jeugdviering Hajo Blok; koster Gerard Verstraete

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Ghana
AG Care Ghana (Assemblies of God Care) vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van
tienermoeders. Via Kerk in Actie kan onze gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40
meisjes in het opvangcentrum Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren daar in tien
maanden tijd een praktisch vak: naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden ze
gestimuleerd, terug te keren naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
Tentoonstelling
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.
Kerkdiensten in april
10 april
14 april
15 april
16 april
17 april
24 april

Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Martinikerk
Galluskerk

10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Hette Domburg
ds. Bram Grandia
ds. Bram Grandia
ds. Bert Bomer
ds. Alain Verheij
pastor Wim Gilsing

Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

Oratoriumkoor Veluwezoom geeft concert in Martinikerk
Het Oratoriumkoor Veluwezoom houdt op zondag 3 april een concert in de Grote of Martinikerk in
Doesburg. 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 van de Martinikerk.
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.

Ghanese liederen met muzieknotatie
Lied 72 Da n’ase, da n’ase
Da n’ase, da n’ase,
da Onyame ase.
Efise Oye
n’a doe do-o-so-oo

Dank God, ja dank hem,
breng dank aan onze God.
Zijn goedheid en genade
houden eeuwig stand.

Refrein
Yi n’aye, yi n’aye,
yi Onyame aye.

Loof God, ja loof hem.
breng lof aan onze God.

Lied 146 ‘Maye komm na mehwe’
Vol vertrouwen stel ik mijn verwachting op God,
als een pasgeboren kind heb ik alle vertrouwen in God
Maye komm na mehwe Onyame.
Maye se abafra wa wo no.
Maye komm na mehwe Onyame.

