Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
op zondag 19 december 2021

4e zondag van Advent, kleur: paars
waarin aandacht is voor Tent of Nations in Bethlehem

Bloemschikking
4e advent: de kleur is paars. (o.a. de liturgische kleur van advent).
Met hart en ziel maak ik Hem groot
en vrolijk zing ik om God,
mijn bevrijder.'
Lied 157c (refrein)

Voor de 4 Adventskaarsen ligt een amaryllisbol omwikkelt met schoenlappersblad.
Verborgen in een bol, groeiend naar licht, nieuw leven gezegende toekomst.

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
(Bij het aansteken van de 4e Adventskaars:)
Een vuur is warm, een vuur geeft licht
en kijk: het wordt steeds meer.
Zo krijgt de vrede een gezicht,
wij wachten op de Heer.
Vier kaarsen schijnen in de nacht,
het wonder is dichtbij.
Het kind dat zo lang werd verwacht maakt
alle mensen blij.
Beginlied : Lied/Psalm 19 : 1 en 2 ‘De hemel roemt de Heer’
1 De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
De nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
koor toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
2 God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt
roept hij de nieuwe morgen;
Hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
O

A
O
A

Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in
met de woorden van de Psalmist:
Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond
die hemel en aarde gemaakt heeft,
EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN.
Op de drempel van deze dienst bidden wij U:
raak ons aan met Uw Geest, vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN.
O
Amen.

Psalm van de zondag: Lied/Psalm 19 : 3
3 Volmaakt is ’s Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
Gebed om ontferming afgesloten met ‘zo zingen wij …’
‘Kyrie eleison’ (Dienstboek nr. 18)

Lied : Lied/Psalm 19 : 4
4 Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van de allerhoogste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is ’t hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan ’t edelst van de honing:
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze koning.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Voor klein en groot samen ...
Projectlied (melodie lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’)
1 Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
2 Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Voor klein en groot samen ...
aansluitend is er kinderviering
1e lezing: Micha 5,1- 4a
Lied 521 : 1 en 2 ‘Hij komt niet uit de grote stad’

2 Hij draagt geen hermelijn, geen kroon.
Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen.
Ze zoeken in Jeruzalems paleizen.
Daar zegt men: 'Heus, - je bent niet wijs,
hier is gewoon - geen koningszoon.
Hier zit Herodes op de troon.'

2e lezing: Matteüs 25: 31- 26, 4

Lied 521 : 3 en 4
3 Toch moet hij nu geboren zijn.
Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen.
Als wijzen wil je niet zomaar verdwijnen.
Ze komen er. - De gekke ster
die vindt het fijn - om gids te zijn
naar Betlehem, een stad zo klein.
4 We noemen je nu niet meer klein.
Je mag de stad van de Messias heten.
Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten.
Jij, Betlehem, - bent groot door Hem.
Je mag het zijn - in sterrenschijn.
Jij, Betlehem, heet niet meer klein.

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 453 ‘Wachters van de tijd’

2 Groet de dageraad,
heden zal de zon u vinden
die genezing voor de blinden
in haar wieken draagt,
nachten, zing, God is licht!
3 Met gerechtigheid
zal Hij ’t huis van David stutten
en Hij zal zijn schouders bukken
onder wet en tijd,
onze loot, wijn en brood.
4 Midden onder u
heeft Hij zijn verblijf geslagen
om uw zonden weg te dragen,
wacht het wonder nu
van de Zoon die hier woont.

5 Maak de tafel klaar
want de bruidegom komt spoedig
met zijn vreugde overvloedig,
onze Heer is daar!
Breek het brood van zijn dood.

Het delen
De gebeden
dankgebed, voorbeden steeds uitlopend op de acclamatie

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

TENT OF NATIONS/ verwarming/ PKN Jong Protestant

Slotlied: 437 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen open, Heer’
1 Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.
2 Dauwt, heem'len, schenk u maat'loos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breekt in regens neer,
regent de Heiland, Isrels Heer.
3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.
4 Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eind'loos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.
6 Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in 't vaderland.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel

Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Margreet Eldering; diaken Erika Klooster;
lector Hajo Blok; organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Marcel Somsen;
koster Ate van der Werff; kinderviering Ezrah van Zijtveld

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: TENT OF NATIONS
TENT OF NATIONS is een educatieve boerderij met het vredesproject
van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem.
De familie Nassar zet zich - ondanks moeilijke omstandigheden en voortdurende dreiging van
landonteigening - in voor vrede, en het bouwen van bruggen van hoop en verzoening.
Zij doen dat onder het motto: " Wij weigeren vijanden te zijn".
In de TENT OF NATIONS komen kinderen op zomerkamp, werken jongeren op het land,
volgen Palestijnse vrouwen workshops en komen buitenlandse groepen op bezoek.
Vanuit de illegale Israelische nederzettingen rondom wordt het project vaak vijandig tegemoet
getreden, zo zijn dit jaar vele olijfbomen moedwillig vernield en is wijnaanplant aangetast.
Juist nu met Kerst voor de deur in Bethlehem willen we de familie Nassar een teken van
medeleven sturen voor hun geweldloze aanpak, mede door bij te dragen aan een nieuwe aanplant
van olijfbomen.
U kunt altijd ook tussentijds het project steunen door uw gift over te maken op rekening:
NL 78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconie PGAD o.v.v. TENT OF NATIONS
2e collecte: Verwarming
Het verwarmen van een monumentale kerk in koude dagen is erg kostbaar. De begrote
energiekosten voor 2021 zijn voor de Galluskerk € 2.500.- en voor de Martinikerk € 15.000;
het belangrijkste gedeelte daarvan is voor de verwarming.
Wij willen u graag, ook in koude dagen, zoveel mogelijk comfort bieden tijdens kerkdiensten en
andere bijeenkomsten. Helpt u ons mee?

3e collecte: PKN Jong Protestant
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd plaatselijke groepen,
mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen
uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en
ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een
leven van vrede mogelijk maakt.
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, 2 e collecte is kerk en de 3e collecte
is de extra collecte.

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
3e collecte (o.v.v. doel):
NL06 RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Aan alle brief schrijvers/ schrijfsters,
Denkt u alstublieft aan het inleveren van de brieven voor de Amnesty actie?
Graag voor het kerstweekend!
De 3 inleveradressen vindt u in de envelop.
Alvast dank!

Erediensten in december
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. Zowel de kerstnachtdienst als de dienst op oudejaarsavond worden 's middags
opgenomen in de Martinikerk. De gemeenteleden kunnen het dan 's avonds thuis online volgen.
De kerstnachtdienst om 22.00 uur en de oudejaarsviering om 19.30 uur.
De kerstmorgenviering gaat gewoon door om 10.00 uur in de Martinikerk. In de Galluskerk vindt
geen kerstviering plaats. De ochtendviering op nieuwjaarsdag komt te vervallen, deze viering
houden we op zondag 2 januari om 10.00 uur in de Martinikerk.
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl
24 december
25 december
26 december
31 december
02 januari

22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

online
MK
MK
online
MK

ds. Bert Bomer
ds. Bram Grandia
ds. Roelie Reiling
ds. Jannie Eldering
ds. Bert Bomer

Kerstnachtdienst
Kerstmorgen
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdienst

Festival Lessons & Carrols door het Kamper Boys Choir in de Martinikerk
op donderdag 23 december.
Dirigent: Rintje te Wies
Organist: Sander van den Houten
Toegang met QR- code
Tickets a 20 euro via www.kamperboyschoir.nl

