Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 24 oktober 2021

Voedingsbronnen van antisemitisme

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : 601
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
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Onze hulp is in de naam van de Barmhartige
die sprak : Er zij licht
EN ER WAS LICHT
die aarde en mensheid schiep
TOT EER VAN ZIJN NAAM
die ons roept om de aarde en elkaar te behoeden
ZIJN NAAM ZIJ GEPREZEN. AMEN.

Psalm van de zondag: 8a
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.
5 Al wat op aard is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
Kyrië en Gloria
gebed van ontferming
Lied : 117 a
1 Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
2 Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Voor klein en groot samen ...
aansluitend is er kinderviering
Gebed van de zondag
Evangelielezing: Johannes 8: 37-59
Lied 339A

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: 322
1 Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensen oorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
2 Dat boek waarin geschreven staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aan blijft.
3 Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Het delen
De gebeden. Na iedere intentie zingen we lied 333

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
Inzameling Hospice Zutphen/ Drukkerij/ Hezenberg
Slotlied: 871
1 Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
2 Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.
3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der engelen in.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst, Margreet Eldering; diaken, Gudrun Gilhuis;
lector, Jessica Berendsen; organist, Wilbert Berendsen; beeld en geluid, Marcel Somsen;
koster, Richard Spanjer; kinderviering, Ezrah van Zijtveld

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Hospice Zutphen
Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten.
Door de corona maatregelen in de afgelopen periode zijn fysieke acties helaas niet
mogelijk geweest. Wel is er de wens om in het hospice airco’s op te hangen omdat het in
de zomer te heet kan worden. Mede daarom is een gift van harte welkom!
2e collecte: Drukkerij
In 2011 zijn we gestart met het zelf uitvoeren van de akties Kerkbalans, Solidariteitskas,
Eindejaarscollecte en andere geldwervingsacties. Daarmee besparen we behoorlijk veel
geld ten opzichte van de uitbesteding aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Voor 2020 is er € 3.000 aan kosten begroot. Onder andere met deze collecte willen wij
deze kosten bestrijden.
3e collecte: Hezenberg
Het doel van Hezenberg is om duurzame veranderingen te realiseren in de persoonlijke
levens en omstandigheden van mensen. Onze programma’s zijn gebaseerd op de
christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Gasten komen uit allerlei
levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn,
in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

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 en de 3e collecte
is de extra collecte.
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/pagina/4716/collecten.html

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.
3e collecte (o.v.v. doel):

NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.
Viering volgende week....
31 oktober ds. Arnold van Heusden in de Martinikerk

