
11 september, dertiende zondag van de zomer 

in Erve Pezie te Almelo 

Startzondag 

voorganger: ds. K. Sluiter; pianist: Henk Kamphuis; 

trompettist: Jurrien Witvoet; lector: Gerry Konijnenbelt 

 

Woord van welkom en mededelingen 

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. 

v: Hoor ons aan, eeuwige God! 

a: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 

v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt, 

a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 

v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 

a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 

v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 

a: GEEF ONS UW GENADE! 

v: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

a: ZEGEN ONS MET VREDE 

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 

AMEN. 

 

Openingslied: lied 207 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: 299j 

cantorij  1 

allen 2  

cantorij 3 

allen 4 

 

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: Jesaja 25, 6 - 8 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 395 1 en 2 

                                                                                                                                         allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie: Lucas 15, 1 - 10 

 

Acclamatie: Liedboek 339a 

 



Zondagslied: lied 184 1,2,3,4 en 5 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 896 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

GEBEDEN 

Gebed lied 424  

Vóór elke voorzang: een gebedsintentie door de voorganger 

- Stil gebed 

- ONZE VADER… 

Slotlied: lied 423 1,2 en 3 

                                                                                                                                                 allen gaan staan 

Zegen: 

 

Collectes 

11 september: PKN JOP, De kerk: een thuis voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich 

er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een 

volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die 

hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen 

en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor 

jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk 

een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen. 

 

Bij de maaltijd: 

Liedboek: lied 228 

 

Liedboek: lied 235 

 


