1 november 2020 - Grote Kerk in Almelo
Zevende zondag van de herfst
voorganger: ds. M. Schepers- van der Poll
organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij

Orgelspel: Ein fester Burg ist unser Gott

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed:
v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. (*gezamenlijk gesproken)
v: O God, keer U o m naar ons toe
a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. (*)
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a: EN GEEF ONS UW HEIL! (*)
v: O Heer! Hoor ons gebed a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN(*)
... [gebedsstilte] …
v: Heilig ons hart, o Heer,
a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN (*)
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,
DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS:
JEZUS MESSIAS.
AMEN
Openingslied: Liedboek 287 1,2 en 5
allen gaan zitten

Kyrie en Gloria:
v: […]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U! (*gezamenlijk gesproken)
v: …,
dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.(*)
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Spreuken 9, 1‐18
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD! (*)
De antwoordpsalm: Liedboek 43 1,2,3,4 en 5
Lezing uit de brieven: 1 Tessalonicenzen 2, 9 - 13
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD! (*)
allen gaan staan
Evangelielezing: Matteus 25, 1 ‐ 13
allen gaan zitten
Overweging

Lied: Liedboek 751 1,2,3,4 en 5

Gebeden:
- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen:
a: HEER, ONTFERM U (gezamenlijk gesproken)
- Gebedsstilte
a: ONZE VADER… (gezamenlijk gesproken)
allen gaan staan
Slotlied: Liedboek 723 1 en 2
Wegzending en zegen:
v: …,
a: AMEN (gezamenlijk gesproken)
allen gaan hierna zitten
Orgelspel: Waar God de Heer zijn schreden zet;

Vergeet uw collectegift niet.
KiA, Indonesië, Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak
afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de
handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in
Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygie ne,
voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw
najaarszendingscollecte!

NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele)
avondmaalscollecte is voor Z.W.O.
Wilt u meehelpen om de collectes die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden
toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA
Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt
verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.

