Welkom in de viering vanuit de Galluskerk
op zondag 20 november 2022
Zondag Christus Koning
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Symbolische Bloemschikking
20 november 2022: de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag of
Gedachteniszondag genoemd.
In de viering van deze dag gedenken we onze gemeenteleden die
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Daarnaast gedenken we
een ieder die we los hebben moeten laten uit ons leven.
Gedenken is de ander recht doen door ruimte te geven
voor gevoelens van gemis en rouw, maar ook aan hoop, troost en
vertrouwen.
De symbolische bloemschikking van vandaag is een krans van witte
bloemen, als eerbetoon aan hen die ons ontvallen zijn.
Een krans verwijst naar oneindigheid,
het begin en einde dat steeds weer in elkaar overvloeit.
Oneindig is ook de liefde en trouw van de Eeuwige,
die was, is en er altijd zal zijn.
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INTOCHT
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Intochtslied psalm 138 : 1
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
Gemeente gaat staan
Groet en bemoediging - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
o
a

De Heer zal bij u zijn

o
a

Onze hulp is in de Naam van de Heer

OOK MET U ZIJ DE HEER

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed
o

o Heer onze God
wat zijn wij zonder U?
onze geest heeft uw licht nodig
onze wil uw kracht
onze ziel uw vrede
Heer onze God
wat zijn wij zonder U?
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Intochtslied psalm 138 : 4
Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
Over de Voleinding
v

November
Herfsttij
De natuur is tot stilstand gekomen en in zichzelf gekeerd
De knoppen aan de bomen weten van wachten
Herfsttij
Ook in de gemeente van Christus
Het Kerkelijk Jaar heeft van zondag op zondag het verhaal
van zijn presentie gevierd
Zijn geboorte
Zijn dood en opstanding
Zijn leven in ons leven als een heilig sacrament
Deze zondag staat in het teken van de Voleinding
Ons leven wordt omgeven door een horizont van louter licht
Een nieuwe morgen
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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KYRIE EN GLORIA
v

Omdat de dood het einde niet is
Gij immers hebt het laatste woord
Gij die in den beginne het morgenlicht deed overwinnen
Gij spreekt nog altijd voort
daarom bidden wij
uw toekomst tegemoet

Lied 367c
Gezongen door de voorganger
vervolgens gezongen door de gemeente

v

Omdat de dood het einde niet is
Gij immers hebt het laatste woord
Gij die in den beginne de wateren uiteen deed gaan
Gij spreekt nog altijd voort
daarom bidden wij
uw toekomst tegemoet

Lied 367c
Gezongen door de voorganger
vervolgens gezongen door de gemeente
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v

Omdat de dood het einde niet is
Gij immers hebt het laatste woord
Gij die in den beginne naar uw beeld de mens
geschapen hebt
Gij spreekt nog altijd voort
daarom bidden wij
uw toekomst tegemoet

Lied 367c
Gezongen door de voorganger
vervolgens gezongen door de gemeente

Psalm 24 : 1, 9 – 10
v

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen :
de Koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is Hij,
die Koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
Hij is de Koning vol majesteit.

Loflied psalm 24 : 1 en 5
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
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Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
RONDOM HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
v

Gij
die Mozes uw knecht het kind van uw liefde
geleid hebt tot hij oog in oog met het Beloofde Land
in uw armen is gestorven
Gij
die Jezus uw knecht het kind van uw liefde
geleid hebt tot hij oog in oog met het Beloofde Land
in uw armen is gestorven
Heer van de hemelse machten
Koning vol majesteit
open ook ons oog
voor de horizont van uw Koninkrijk
die komende stad van vrede

Deuteronomium 34 : 1 - 6a
l Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een
van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER
hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan,
Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de
zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de
palmstad Jericho, tot aan Soar.
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De HEER zei tegen hem :
Dit is het land waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede
heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het
je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.
Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab,
zoals de HEER gezegd had. En de HEER begroef hem in een vallei
in Moab, tegenover Bet Peor.
Mattheüs 5 : 1 - 10 en 14 - 15
l Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen :
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
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Jullie zijn het licht in de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Lied 753 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
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Uitleg en verkondiging
Er is een land van louter licht
Orgelspel
Lied 444 : 1, 2 en 4
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
WIJ NOEMEN DE NAMEN VAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN

De namen worden genoemd van hen
die in het afgelopen Kerkelijk Jaar zijn heengegaan
Over de Voleinding
v

Nu daagt het in het oosten
een Adventslied
dat zingt van een horizont van licht
ons leven en ons sterven is omgeven door een
horizont van louter licht
een horizont die spreekt van de stille overmacht
van de Eeuwige
zijn genade en trouw
zijn vrede en recht
in Hem
weten wij elkaar en onszelf geborgen
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zijn Naam die van nabijheid spreekt is onze hulp
Hij doet zijn vriendelijk aangezicht over ons lichten
in leven
en in sterven beide
Uit Psalm 121 een pelgrimslied
v

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen
Mijn hulp is van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand
De Heer zal u bewaren voor alle kwaad
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid

Psalm 121a
Gezongen door de voorganger
vervolgens gezongen door de gemeente

De namen
v

Wij noemen de namen
van hen die ons zijn voorgegaan
in één adem met de Naam van Hem
die geen naam vergeten kan
IMMANUEL
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Wij noemen de namen
Bij iedere naam wordt een kaars aangestoken
v

JOHANNES FRANCISCUS VAN USHEN 74 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

LAURENS VAN DER BLOM 87 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

BEREND ANTONIE HESSELINK. 82 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

DOETJE MINTJES- ROBIJN 90 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

HENDRIK JACOBUS BOOTSMA 81 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

INA GROENEWOLD- VAN DER TIL 94 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

v

NORBERT VERMEER 45 JAAR
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede
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Uit Psalm 121
v

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen
Mijn hulp is van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

Psalm 121a
Gezongen door de voorganger
vervolgens gezongen door de gemeente

v

In de stilte van ons hart
willen wij ook andere namen noemen
van hen die ons lief zijn geweest

Stilte
In de stilte
is er gelegenheid een kaars aan te steken
Ten besluit
v

Zo noemen wij hen allen
in één adem met de Naam van Hem
die geen naam vergeten kan
IMMANUEL

Lied 756 : 1, 2, 3, 4 en 5
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
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Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?
Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?
Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
a

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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Gaven onder orgelspel
1e rondgang Nederlands Bijbel Genootschap
2e rondgang Kerk en Eredienst
GAAT DAN HEEN IN VREDE
Ten besluit (staande) psalm 89 : 1 en 7
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Zegen
v

Zegene u de Almachtige
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Gezongen amen

Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Henk Teeuwen Galluskerk; ouderling van dienst Jannie
Boesveld; diaken Marjolein Somsen; lector Wilco Onvlee; organist Wilbert
Berendsen; Erika en Dorkas Klooster, Hoorn en Trombone;
beeld en geluid Ruben Wijmenga; koster Dick Donderwinkel
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Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Nederlands Bijbel Genootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat iedereen de
Bijbel kan lezen in de taal die bij hem of haar past. Daarom zorgen
we voor goede en betrouwbare vertalingen, ook in Nederland en
Vlaanderen, zoals de Bijbel in Gewone Taal en de NBV21.
De NBV21 is de nieuwe Bijbel, bedoeld als standaardvertaling van
de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de
afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd traject. We deden dit
omdat revisie nodig is en waardevol, en omdat we inzagen dat het
nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen
van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de
Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw.
In 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Het is een vertaling uit
het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal
dagelijks gebruiken.
Veel mensen gingen met deze nieuwe vertaling opnieuw de Bijbel
lezen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te
zeggen heeft.
2e collecte: voor de kerk o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen,
verwarming en onderhoud, jeugdwerk
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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 ook.
Vermeld er dan 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.
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Hoe bevalt het Liedboek?
Sinds de introductie van het nieuwe Liedboek in 2013 heeft de
gemeente met veel nieuwe liederen kennis gemaakt.
De werkgroep erediensten is benieuwd wat de gemeenteleden
vinden van ‘het Liedboek’ Wat vind je/u van de liedkeuze?
Wat vind je/u wel of niet passend? Etcetera.
In de maanden oktober en november voegen we een klein enquête
formulier in de liturgie om daarvan een beeld krijgen.
Wilt u/jij het formulier svp tijdens of na de dienst invullen en aan de
ouderling van dienst overhandigen? Wij stellen uw/jouw mening erg
op prijs! De resultaten van de enquêtes zullen medio januari met de
gemeente gedeeld worden.

Vieringen
20 november

Galluskerk

10.00 uur

ds. Henk Teeuwen
Gedachteniszondag

27 november

Galluskerk

10.00 uur

ds. Trinus Hoekstra
1e zondag van Advent

04 december

Martinikerk

10.00 uur
ds. Menno Leistra
Dienst van Schrift en Tafel mmv de cantorij

11 december

Galluskerk

10.00 uur

ds. Bert Bomer
Amnesty schrijfactie

18 december

Galluskerk

10.00 uur

ds. Bram Grandia

24 december

Galluskerk

19.30 uur

Kinderkerstfeest

24 december

Martinikerk

22.00 uur

ds. Bert Bomer
Kerstnachtdienst / cantorij

25 december

Martinikerk

10.00 uur

pastor Wim Gilsing
Kerstmorgen / cantorij

31 december

Galluskerk

19.30 uur

ds. Susanne van der Sluijs
Oudejaarsavond

01 januari

Galluskerk

10.30 uur

Nieuwjaarsmorgen
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Oecumenische vespers in de tijd van advent
Verlangen naar Licht
Het is waardevol om in de adventstijd samen met de oecumenische
partners in de regio Doesburg een moment van stilte en bezinning te
zoeken. Elke vrijdagavond is er een oecumenische vesper in één
van de kerken.
We leven in een tijd die veel mensen als donker ervaren. De oorlog
in Oekraïne met alle gevolgen van dien legt een schaduw over ons
leven. Meer dan ooit kijken we uit naar het Licht.
Elke vesper beginnen we met woorden over Licht in de psalmen.
Op 25 november klinkt psalm 130:
Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Meer dan wachters uitzien naar de morgen ( lied 130d)
Ik blijf wachten tot u komt Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht het morgenlicht (lied 130c)
Daarnaast luisteren we naar het verlangen in de verhalen over en
de lofzang van Elizabeth, Maria, Zacharias en Simeon.
Vrijdag 25 november Ooipoortkerk Doesburg
Psalm 130 Lucas 1: 24,25: 39-45
Voorgangers: ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt
Vrijdag 2 december Dorpskerk Hummelo
Psalm 4 Lucas 1: 46-55
Voorgangers: ds. Elise Wijnands en ds. Susanne van der Sluijs
Vrijdag 9 december St. Joriskerk Drempt
Psalm 27 Lucas 2: 68-79
Voorgangers: Marjan van Zadelhoff en Arnold Vellekoop
Vrijdag 16 december Galluskerk Angerlo
Psalm 36 Lucas 1: 29-32
Voorgangers: Wim Gilsing en Toos Looman
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‘Wat hebben we bij de koffie?’
Herinner je je deze nog? de koffieochtenden ‘Wat hebben we bij de
koffie?’ op de eerste woensdag van de maand in de Martinikerk?
Corona gooide roet in het eten/de koffie en (oprichter) ds. Chris Kors
verhuisde naar Middelburg. Maar nu gaan we weer opstarten,
in Oecumenisch verband, op een nieuwe locatie.
De NIEUWE LOCATIE wordt de grote zaal van het Dienstencentrum
Leger des Heils Doesburg aan de Zandbergstraat 15
‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers,
maar ook van een kort programma.
Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met verhalen of muziek.
We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.
Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt max. een half uur.
Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.
START
7 december: Sinterklaas incognito
Ervaringen van Sinterklaas een gesprek met Evert Jurriëns.
Locatie:
Tijd:
Kosten:

Dienstencentrum Leger des Heils
Zandbergstraat 15 Doesburg (ingang de winkeldeur)
10.00 uur – 11.30 uur
Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.

Organisatie:

‘Wat hebben we bij de koffie’? wordt georganiseerd
vanuit de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom
zeker ook mensen van buiten Doesburg.

Contact:

Wim Gilsing,
w.gilsing@outlook.com
Ans Woudenberg, woudenberg.rienans@gmail.com
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