Welkom in de onlineviering vanuit de Grote of Martinikerk
op 2 januari 2022

Om te beginnen
Orgelspel
Verwelkoming en aansteken van de kaarsen
Aanvangslied Lied 500: 1, 2 en 5
1 Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen
2 Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.
5 Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
Bemoediging:
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
die de aarde geeft aan ons mensen
A.
EN ONS MENSEN AAN ELKAAR.
Drempelgebed
O
A

God, op de eerste zondag van het jaar
zoeken we U als onze reisgenoot door de tijd.
WIJ BIDDEN, DAT WE OOK DIT JAAR
AANGESPROKEN WORDEN DOOR UW WOORD
EN DAT UW BOODSCHAP ONS DE WEG ZAL WIJZEN
NAAR EEN MANIER VAN LEVEN
ZOALS WERD VOORGEDAAN DOOR HET KIND VAN BETHLEHEM.
DAT WE DAARDOOR DICHTER BIJ ELKAAR KOMEN
EN DICHTER BIJ UW BEDOELINGEN. AMEN.

Lied Psalm 72: 1 en 4
1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Gebed om ontferming
Glorialied Lied 468: 1, 2, 3 en 4

2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
4 Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

De Bijbel in het midden
Voor kinderen en jongeren: viering on-line (Zie website en facebook)
Gebed van de zondag

Lezing: Mattheus 2: 1 t/m 12
Lied 476: 4
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
Te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
Verkondiging
Lied 506: 1, 2 en 4

2 Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refrein: Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer.
Wij loven U, koning en Heer!
4 Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Refrein:

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
Lied 513 1, 2, 3 en 4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Zegen en gezongen "Amen"
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bert Bomer; Ouderling van dienst Henk Kingma; diaken Marjolein Somsen; lector
Wilco Onvlee; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster….

Bij de inzameling van de gaven
Er wordt voor twee doelen ingezameld
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: Amnesty
Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is
in de afgelopen vijftig jaren enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen
voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot
het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Dat dit doel ons na aan het hart ligt blijkt uit de
meer dan 200 kaarten en brieven die onze gemeente afgelopen december heeft geschreven.
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
09 januari
16 januari
23 januari
30 januari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

online ds. Bert Bomer
online ds. Bram Grandia
ds. Trinus Hoekstra
pastor Wim Gilsing

