Welkom in de online viering vanuit de Grote of Martinikerk
op Kerstmorgen 2021

Om te beginnen
Muziek voor blokfluit en orgel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
De nacht was plotseling voorbij
voor herders in het veld.
Hier schijnt het licht voor u en mij,
de wereld staat versteld.
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt
en zomaar liedjes zingt,
is welkom in Gods koninkrijk
en welkom bij dit kind.

Beginlied : 494: 1, 2 en 3

Vanwaar zijt Gij gekomen

1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij,
die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.
2 Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
3 Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Onze hulp is in de Naam van de Barmhartige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die sprak: Er zij licht
EN ER WAS LICHT
Wees hier aanwezig, God van de machten,
Licht in ons midden,
WEES ONZE HEILAND, DAT WIJ HERLEVEN.
WEES HIER AANWEZIG, DAT WIJ HERLEVEN. AMEN.

Psalm van de zondag: Psalm 98: 1 en 2 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 den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
Het heil van onze God aanschouwd.
Kyrie en Gloria
Gebed van ontferming
Lied : 487

Eer zij God in deze 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
A.
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag

We zingen het projectlied op de wijs van gezang 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.
Jesaja 52: 7-10
216 Tussentijds: (melodie lied 868 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
1 Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord
uit mensen-monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
2 Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden
en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand?
Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
Evangelielezing: Johannes 1: 1-14

Lied 492

Verschenen is de mildheid

Refrein

Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.

voorzang

In den beginne was het woord,
en in hem was alle leven,
en dat leven was het licht der mensen.
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.

Refrein

voorzang

Refrein

voorzang

Refrein

Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.
Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.

Uitleg en Verkondiging
Muziek voor blokfluit en orgel
Lied: 444

Nu daagt het in het oosten

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlatenbegroeten 't morgenrood.
4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten ,
die eeuwig heersen zal.

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
Inzameling
Slotlied: Lied 481
1 Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

Uitzending en zegen
gezongen Amen

Muziek voor blokfluit en orgel
Taakdragers in deze viering
Ds. Bram Grandia - voorganger; Ezrah van Zijtveld - ouderling van dienst; Gudrun Gilhuis - diaken;
Pollyan van Swigchem - lector; Daniël Snieder - beeld en geluid; Ad-hoc cantorij;
Reinoud G. Egberts - cantor; Gijs van Schoonhoven - orgel; Hanne Feldhaus - blokfluit;
Richard Spanjer - koster; kinderviering online

Bij de inzameling van de gaven….
Er wordt voor twee doelen ingezameld
De 1e collecte 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 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 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 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. 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.
Volg ook de actuele berichtgeving hierover op de nieuwe website pg-angerlodoesburg.nl
26 december 10.00 uur
31 december 19.30 uur
02 januari
10.00 uur

online ds. Roelie Reiling
online ds. Jannie Eldering
online ds. Bert Bomer

zondag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdienst

