Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 16 januari 2022

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied : 275
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2 Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan...
Gij zijt zo menselijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onzen Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
O.
Gem.
O.
Gem.

Onze hulp is in de Naam van de Barmhartige
DIE HEMEL EN AARDE AAN HET LICHT HEEFT GEBRACHT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
DIE HET VERBOND VAN ZIJN LIEFDE NOOIT OPGEEFT

O.

Barmhartige God,
Wij zijn mensen op zoek,
verward in deze dagen,
opgesloten in onze huizen, in onszelf
vermoeid en lichtgeraakt
Raak ons aan met Uw licht, met Uw liefde
Doe onze ogen stralen door Uw Woord
Verras ons steeds opnieuw door Uw liefde
aan het licht gekomen in Jezus,
Uw geliefde zoon, onze geliefde broeder en gids op onze levensweg.
Gem. Amen
Psalm van de zondag: Psalm 67
1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
Kyrie en Gloria
gebed van ontferming
Na elke intentie zingen we lied 367 d

Lied : 304
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed van de zondag
Kinderviering online
Lezing uit Jesaja 25: 6-9
Lied 762: 1, 2 en 3

2 Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.
3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.
Evangelielezing: Johannes 2: 1-11

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Lied: Uit: ‘Jij mij adem’ 80: ‘Zijn eerste daad schept een tegoed’.
Tekst en melodie Sytze de Vries

2 ’t Is de geliefde zoon, die maakt
dat ieder woord uit ’s vaders mond,
in mensenhanden hol gemaakt,
voortaan weer vol tot aan de rand
naar liefde smaakt.
3 Eens mens, die ons een tempel is,
dat huis, waaruit Gods liefde spreekt,
waar leven voluit Pasen is,
waar hij het brood voor vrienden
breekt tot lafenis.
4 Een mens als God, in vlees en bloed!
Als dat de bruidegom niet is,
Die ons met zijn nabijheid groet,
De leegte vult van ons gemis
met overvloed.

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: 791
1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
2 Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3 Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5 Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bram Grandia; ouderling van dienst Anne Mieke Luykx; diaken Carin Hartemink;
lector Nanda van der Werff; organist Wilbert; beeld en geluid Anne Smeets; koster Piet Klooster;
kinderviering (online) Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
Er wordt voor twee doelen ingezameld
1e collecte: Ghana
AG Care Ghana (Assemblies of God Care)
vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders.
Via Kerk in Actie kan onze gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks 40 meisjes in het
opvangcentrum Lifeline in de hoofdstad Accra. De meisjes leren daar in tien maanden tijd een
praktisch vak: naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook worden ze gestimuleerd, terug te
keren naar hun geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
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, de 2e collecte, 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
Volg de actuele berichtgeving hierover op de website pg-angerlodoesburg.nl
23 januari
10.00 uur
ds. Trinus Hoekstra
30 januari
10.00 uur
pastor Wim Gilsing

