Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 9 januari 2022 in de Grote of Martinikerk in Doesburg

OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Verwelkoming en aansteken van de kaarsen
Aanvangslied 528: 1, 3 en 5
1 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
3 God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
5 Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die de aarde geeft aan ons mensen
EN ONS MENSEN AAN ELKAAR
God, op dit uur van deze dag
weten we ons verbonden met U en met elkaar
en willen we eigen zaken en zorgen voor even loslaten.
Wij bidden U:
OPEN ONS HART VOOR DE ADEM VAN UW LIEFDE
OPEN ONS OOG VOOR DE VLAM VAN UW LICHT
OPEN ONS OOR VOOR DE ROEP VAN UW STEM
OPDAT ONZE HANDEN ZICH OPENEN VOOR ELKAAR. AMEN.

Psalm van de zondag psalm 84: 1 en 6
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.
6 Want God onze Heer die ons mild
Bestraalt als zon, beschermt als schild,
Zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
Aan wie oprecht Hem hulde biedt
En eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
Welzalig die op U vertrouwt.
Gebed om ontferming
Glorialied: 158b
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede. ----

De Bijbel in het midden
Voor kinderen en jongeren: online viering via website en facebook
Lezing: 1 Koningen 8 (fragmenten)

Lied 364: 1, 4, 5 en 6
1 Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
4 In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
5 Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.
6 O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Verkondiging
Lied 970: 1, 2 en 5
1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.
2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Powerpoint en informatie
Kees Cevaal geeft toelichting bij het thema van kerkbalans:
"Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Lied 973: 1, 2, 3 en 4

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

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: 425

Uitzending en zegen
gezongen Amen

Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Bert Bomer; ouderling van dienst Margreet Eldering; diaken Gudrun Gilhuis;
lector Jenny van Bokhorst; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniel Snieder/Rudy
Beckmans; koster Gerard Verstraete

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
Er wordt voor twee doelen ingezameld

1e collecte: Bartimeus

Bartimeus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een
meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren
hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen zij alles in het werk om
mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.
Ze doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Ze begeleiden en adviseren door het
hele land. Ze hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.
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 AngerloDoesburg.

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
16 januari
23 januari
30 januari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

