
12 februari 2023. Zesde zondag na Epifanie - Grote Kerk Almelo 

voorganger: ds. S. van der Woude 

organist: Henk Kamphuis; lector: Lena Hatumena 

met medewerking van de cantorij 

 

Orgelspel - Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                               allen gaan daarna staan 

 

Bemoediging en drempelgebed: 

Liedboek: lied 291c 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij is voor ons een barmhartige Vader 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

Onze hulp is de naam van de Heer 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

v: God van ons hart, breek door in ons bestaan 

met uw licht, met uw kracht, 

met uw warme liefde. 

Want zo is Hij verschenen, 

uw Zoon en onze zon. 

a: LAAT DAT LICHT UITSTRALEN 

IN VERHELDERENDE WOORDEN, 

IN VERWARMENDE DADEN, 

WANT GIJ ZIJT VOOR ONS ALLEN 

EEN HEILZAME GOD. 

AMEN 

 

Openingslied: lied 280 1,2,3,4,5,6 en 7 

                                                                                                                                                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: lied 299d 

 

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 30, 15 - 20 

v/l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 119b refrein: 1e x voorzanger, 2e x allen 

 

Lezing uit de brieven: 1 Korintie rs 2, 6 - 11 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 846 1,2,3,4,5 en 6 

                                                                                                                                                       allen gaan staan 

Lezing van het evangelie 

v: evangelielezing: Matteu s 5, 17 - 26 



Acclamatie: liedboek 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

                                                                                                                                               allen gaan zitten 

Liedboek: lied 974 1,2,3,4 en 5 

 

Overweging 

 

Liedboek: lied 849 1,2 en 3 

 

Gebeden: 

- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen: 

Liedboek 368c 

Doe lichten over ons, uw aangezicht 

- Gebedsstilte 

- a: ONZE VADER… 

                                                                                                                                                       allen gaan staan 

Slotlied: liedboek 418 1,2,3 en 4  

 

Wegzending en zegen: 

v: … a: Amen 

Orgelspel 

 

Collectes 

12 februari KiA, Noodhulp: Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie 

Door klimaatverandering wordt Ethiopie regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige 

regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 

voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond 

vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze 

gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk 

mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

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


