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 Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied 283: 1, 2 en 3 

 
In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 
En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak met de 
gemeente 
 
Ouderling    Ook op deze laatste dag van het jaar  
Gemeente WILLEN WE LUISTEREN NAAR WOORDEN VAN  

Ouderling       Geholpen door die God die aarde en hemel gemaakt heeft 
Gemeente       EN ALLE EEUWEN DOOR TROUW IS GEWEEST EN ZAL ZIJN.  

AMEN. 

 
Psalm van de zondag lied 90: 1 en 6 
 
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
’t Is moeite en verdriet. O mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 
 
Kyrie en Gloria 
gebed van ontferming 
 
 
 
 
 



Lied 305 
 
1 Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!   
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.     
Aangezicht vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan!    
 
2 Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan 
 
3 Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,   
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 

 
 De Bijbel in het midden 
 
Groet:   
Voorganger     De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Evangelielezing  Lucas 12:  35 - 40  
 
Uitleg en Verkondiging  
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied 898: 1 en 3 
 
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.  
  
3 Al wordt de wereld ook een hel 
en ’t leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, – Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
’t is machtloos geweld, – 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord, en hij moet vallen. 
 



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: 413 
 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van, 
alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering 
Voorganger Da Janny Eldering-Schenkel; ouderling ven dienst Ernst Boesveld; diaken Klaas 
Muller; lector Jenny van Bokhorst; organist Reinoud Egberts; beeld en geluid Marcel Somsen;  
koster Ate van der Werff 
 
 
 
 



Bij de inzameling van de gaven 
 
Er wordt voor twee doelen ingezameld 
De 1e collecte is voor diaconie en tweede collecte voor de kerk. 
 
Tijdens de onlinevieringen rond Kerst en Nieuwjaar vragen wij uw aandacht voor de 
Kerstcampagne van Kerk in Actie ‘Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.’ 

 

 
 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de 
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.  
 
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, 
zorg en onderwijs.  
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en 
drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een 
eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde 
volgen.  
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. 
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke 
dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. 
Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee? 
 
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 
 
Erediensten in januari 2022 
In verband met de laatstgehouden persconferentie en de consequenties daarvan voor de diverse 
kerkgenootschappen heeft de kerkenraad PGAD het advies van de PKN zoveel mogelijk 
overgenomen.  
Vooralsnog zullen de vieringen op 2-, 9- en 16 januari 2022 zonder gemeenteleden plaatsvinden. 
We vinden dit uiteraard heel lastig en vervelend, maar worden door de ontwikkelingen met 
betrekking tot de omikron- variant hiertoe gedwongen.  
We hopen op uw begrip en op uw online aanwezigheid tijdens deze vieringen.  
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl 
 
02 januari 10.00 uur online ds. Bert Bomer   Nieuwjaarsdienst 
09 januari 10.00 uur online ds. Bert Bomer 
16 januari 10.00 uur online ds. Bram Grandia 
23 januari 10.00 uur  ds. Trinus Hoekstra  
30 januari 10.00 uur  pastor Wim Gilsing 


