13 maart 2022 - tweede zondag van de
Veertigdagentijd in de Grote Kerk te Almelo
voorganger: ds. A. T. de Vries
organist: Henk Kamphuis; lector: Anja Moet
Met medewerking van de cantorij
DE INTREDE

Orgelspel - Woord van welkom en mededelingen

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
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: God van ons hart,
in Jezus uw dienaar
is ons het grote geheim te verstaan gegeven:
de eerste zijn is de minste worden.
Wij bidden:
a: LEER ONS UIT DAT GEHEIM TE LEVEN
MET HART EN HOOFD EN HANDEN,
DAT ZO DE GEZINDHEID BIJ ONS IS
DIE OOK IN JEZUS WAS;
DAN DRAGEN WIJ UW BEELD NIET TEVERGEEFS.
AMEN.

Introïtus
antifoon Liedboek 535c 1e keer cantorij; 2e keer allen
Liedboek: lied 25 2 en 3
antifoon
allen gaan daarna zitten
Kyrie en Lofzang naar Filippenzen 2
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen:
Liedboek 301f + Liedboek 160b

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …,
in deze veertig dagen en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 34, 27 - 35
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 542 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: 1 Korintie rs 13, 1 - 13
l: …
Woord van de Eeuwige!

a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied: lied 829 1,2 en 3
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie: Lucas 9, 28 – 36

Acclamatie: Liedboek 339f
a:
allen gaan zitten
Liedboek: lied 543 1 en 3

Preek

Liedboek: lied 544 1,2,3,4 en 5

Gebeden
- Voorbede:
v/l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367d
a:
- Gebedsstilte
- ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied : lied 1012 1,2,3,4 en 5

Wegzending en zegen:
v: …,
a:
allen gaan zitten
Orgelspel

Collectes
13 maart: KiA Binnenlands diaconaat: Kerkzijn doe je met elkaar
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de
mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in
hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese
kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen
kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
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.

