
10 oktober 2021 - Grote Kerk Almelo 

4e zondag van de herfst  

voorganger: ds. P. Endedijk 

organist: Henk Kamphuis 

lector: Kees Blok; koster: Hans v.d. Berg; m.m.v. de cantorij 

 

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. 

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 296  

 

                                                                                                                                                     allen gaan zitten 



Kyrie en Gloria: 

v: […] 

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

want zijn goedheid is zonder einde: 

Liedboek 270a 

 

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 JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 15, 1-11 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm 85b 1,2 en 3 

 

Lezing uit de brieven: Hebreee n 3, 7-14 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Lied 905 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                                       allen gaan staan 

 



Lezing van het evangelie 

1) voorzang; 2) allen Liedboek 270c 

v: Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer 

en met liefde voor zijn geboden. 

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, 

genadig, liefdevol en rechtvaardig. 

 

v: evangelielezing: Marcus 10, 17-31 

Liedboek 270d 

                                                                                                                                                      allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Liedboek 712 1,2,3 en 4 

 

Gebeden 

- v/l: …… , zo bidden wij samen: 

Liedboek 368j 

- Gebedsstilte 

- Onze Vader 

                                                                                                                                                           allen gaan staan 

Slotlied 767 1,2,3 en 4 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, a: 

                                                                                                                                              allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

 

 

 



Collectes bij de uitgang 

10 oktober: College van Diakenen, ondersteuningen 

Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor 

mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiele) 

Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door 

werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit 

belangrijke diaconale doel! 

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk. 


