
 
Welkom in de onlineviering vanuit de Grote of Martinikerk  

op zondag 26 december 
 

 
 

  
 
 
Om te beginnen 

 
Orgelspel 
 
Welkom -  door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied 477: 1, 2 en 3  Komt allen tezamen 
     
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
  
2 De hemelse eng’len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning 
 
3 Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees; 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning.  
 
Bemoediging en Drempelgebed 
 
 
 



Psalm van de zondag: psalm 98 vers 1  Zing een nieuw lied voor God de Here 
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Kyrie en Gloria 
gebed van ontferming 
 
Glorialied 487: 1 en 2 en 3  Eer zij God in onze dagen, 
 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
  

 
 
De Bijbel in het midden 

 
Groet:   
V.        De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Voor klein en groot samen zingen we  lied 486: 1 en 4   Midden in de winternacht 
 

1 Midden in de winternacht 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
 
 



4 Zie, reeds staat de morgenster  
stralend in het duister,  
want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister, 
die ons weldra op zal gaan;  
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim- bam laat de trom, rom- rom,  
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Evangelielezing: Lukas 2: 1 - 8 en Johannes 1: 14 
 

Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Lied 503: 1, 2 en 4   Wij staan aan een kribbe 
 

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God Zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
2 Wij lezen Gods wezen in het Kind dat hier ligt. 
De nacht geeft Zijn liefde een helder gezicht: 
dit Kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 
  

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 483: 1, 2 en 3 Stille nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer. 
  
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor.     
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
Taakdragers in deze viering  
 
Voorganger ds. Roelie Reiling; ouderling, Ernst Boesveld; diaken, Erika Klooster;  
lector, Nanda van der Werff; organist, Reinoud G. Egberts; beeld en geluid, Anne Smeets; 
kinderviering (online) Stephan Bos; koster Piet Klooster 
 

 
 
Er wordt voor twee doelen ingezameld 
De 1e collecte is voor diaconie en de 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 vluchtelingekinderen 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 vluchtelingen- 
kampen 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 december en januari 
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. Alle vieringen, de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst, de dienst op zondag 
26 december 2021, de oudejaarsviering en vooralsnog de vieringen op 2-, 9- en 16 januari 2022, 
zullen 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.  
 
31 december 19.30 uur online ds. Jannie Eldering  Oudejaarsdag 
02 januari 10.00 uur online ds. Bert Bomer   Nieuwjaarsdienst 


