
10 juli, vierde zondag van de zomer – dienst van 

Schrift en Tafel - Grote Kerk te Almelo 

voorganger: ds. P. Endedijk 

organist: Henk Kamphuis; lector: Anja Moet 

 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                       allen gaan daarna 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. 

 

Liedboek 298   

solo en: l voorzang, ll allen 

 

Openingslied: lied 780 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                              allen gaan daarna zitten 

Het Kyrie en het Gloria: 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde: 

 

Liedboek 299e 

I = doopvontzijde; II = kanselzijde 

 

 



Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 30, 9-14 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 25d  

 

Lezing uit de brieven: Kolossenzen 1, 1-14 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 313 1,3 en 5 

                                                                                                                                               allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie: Lucas 10, 25-37 

 

Acclamatie: Liedboek 339f 

                                                                                                                                                            allen gaan zitten 

Preek 

 



Schriftlied: lied 1007 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Gebeden: 

Voorbede: 

l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367e 

Gebedsstilte 

[v: Slotgebed] 

 

Toebereiding van de tafel - Tafellied: lied 995 1 en 2 

 

Nodiging 

Tafelgebed: 

v: De Heer met u allen! 

a: ZIJN VREDE MET U! 

v: Verhef uw harten! 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

v: Zegenen wij de Heer onze God! 

a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

v: woorden van lofzegging, uitmondend in: Liedboek 404e 

 

v: woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden: 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u, 

doe dit tot mijn gedachtenis. 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 



Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

Liedboek 407b 

v: gebed om de heilige Geest 

a: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood: Liedboek 408e 

 

Vredegroet: 

v: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus. 

 

Wij delen brood en wijn 

- tafelmuziek 

 

Dankgebed 

                                                                                                                                                              allen gaan staan 

Slotlied: lied 1014 1,2,3,4 en 5 

 

Wegzending en zegen: 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

10 juli College van Diakenen, vakanties bijzondere doelgroepen  

Jaarlijks worden er vakantieweken georganiseerd voor niet mobiele ouderen en gehandicapten 

vakantieweken georganiseerd in het PKN vakantieverblijf Nieuw Hydepark. Voor degenen die de kosten 

niet (geheel) kunnen dragen, springt het CvD bij. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, 

kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Maar ook Almelose gezinnen, die 



zich geen vakantie kunnen veroorloven kunnen via het Vakantiebureau in aanmerking komen voor een 

weekje uit in Nederland, waarbij de kosten door het Vakantiebureau en CvD worden gedragen. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo ‘s 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. 


