Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
op 6 februari 2022

Wonderbare visvangst, schilderij van Jacob Jordaens

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied: 213: 1, 2 en 5
1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2 Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.
5 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling
in beurtspraak met de gemeente
O

Ons begin is in God
Scheppende liefde voor alles wat leeft.

G

HIJ HOUDT ONS VAST IN ZIJN TROUW.

O

Hij gaat als vriend met ons mee,
Wij lezen hem in elkaars gezicht.

G

HIJ HOUDT ONS VAST IN ZIJN LIEFDE.

O

Geestkracht die ons beweegt,
Troost, vervult en verontrust.

G

HIJ HOUDT ONS VAST IN ZIJN WAARACHTIGHEID.

O

Genade aan ons en vrede
Van God onze schepper, van Christus
de levende en van de Heilige Geest de trooster.
Amen

Psalm van de zondag 67: 1 2 en 3
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
Lied 985: 1, 2 en 3
1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste Lezing: Jesaja 6; 1- 8
Lied 725: 1 , 2 en 4

1 Gij boden ronds Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!
2 O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!
4 Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang,
om Hem mag zijn!

Tweede Lezing: Lukas 5: 1-11
Lied 531: 1 en 3
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en---- trouw Hem na te leven.
3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles,- het eeuwig leven.

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

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 313: 1 en 5
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5 O gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
Maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
ds. Susanne van der Sluijs, Remonstrantse predikant in Doesburg
ouderling van dienst Ernst Boesveld; diaken Marjolein Somsen; lector Ernst Boesveld;
organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Anne Smeets; 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: een diaconaal doel
KIA Werelddiaconaat
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze
krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige
zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand
bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
Dorothy is boerin in Noord-Oeganda. “Vroeger wisten we precies wanneer het regenseizoen kwam
en wanneer het droog zou blijven. Maar nu zijn er lange droge periodes en valt er soms juist heel
veel regen. Dat is heel lastig met planten en oogsten”, legt ze uit. Dorothy heeft geleerd hoe ze
haar oogst beter kan bewaren. Af en toe komt ze samen met andere boerinnen en boeren én met
iemand van de kerk bij elkaar. Ze praten dan over betere zaden, hoe ze bomen kunnen planten om
erosie tegen te gaan, moestuinen kunnen aanleggen en regenwater kunnen opvangen.
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.
Kerkdiensten in februari
13 februari
ds. Bert Bomer
20 februari
Jannie Boesveld en Anja Beckmans
27 februari
ds. Menno Leistra

Taizéviering

Op basis van de laatst gehouden persconferentie heeft de PKN haar protocol voor kerkdiensten
enigszins aangepast. Deze aanpassing bestaat hieruit, dat u weer van harte welkom bent in de
kerk, alleen houden we ons nog wel aan de anderhalve meter afstand. Er is geen beperking in het
aantal gemeenteleden.
Er wordt bij binnenkomst nog wel geregistreerd, handen ontsmetten, mondkapjes op bij
verplaatsingen in de kerk.
We mogen ingetogen zingen, dus nog niet uit volle borst.
Na afloop van de dienst mag er ook weer koffie gedronken worden. We gaan op 1,5 meter afstand
aan de tafels zitten en worden bediend aan die tafel om zoveel mogelijk beweging te voorkomen.
Daarnaast blijven de basisregels voorlopig gewoon van kracht.
De Martinikerk is met ingang van woensdag 26 januari ook weer opengesteld voor bezoekers
tussen 11.00 en 14.00 uur.

