
16 oktober 2022, vijfde zondag van de herfst Grote 

Kerk Almelo 2022 

Voorganger: ds. N. Pronk 

organist: Henk Kamphuis; lector: Rita van Oosterom 

 

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. 

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: lied 272 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                          allen gaan daarna zitten 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

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



want zijn goedheid is zonder einde: 

 

Liedboek: lied 270a 

Here God, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Here God, ontferm u. 

Glorie aan God in den hoge 

en vrede op aarde, 

in mensen heeft Hij behagen. 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

v. Laten we bidden: 

U, die ons niet loslaat, 

maar ons wilt zegenen met uw kracht, 

kom met uw Geest in ons midden. 

Wees hier aanwezig, 

nu wij samen zijn in uw Naam, 

en laat het Woord van Jezus, uw Zoon, 

ons hoopvolle mensen maken, 

zodat wij niet verslappen 

in ons vertrouwen op U, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 32, 22 - 31 

v/l: … 



Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 121 1,2,3 en 4 

 

Lezing uit de brieven: 2 Timoteu s 3, 14 - 4, 5 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 816 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                          allen daarna gaan staan 

Lezing van het evangelie 

Liedboek 270c 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

v: evangelielezing: Lucas 18, 1 - 8 

Liedboek 270d 

Lof zij U, o Christus. 

                                                                                                                                          allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 815 1,2,3 en 4 

 

Gebeden: 

- Voorbede: 

v/l: … , zo bidden wij samen: 

Liedboek 368j 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

- Gebedsstilte 

a: ONZE VADER 

                                                                                                                                                      allen gaan staan 



Slotlied: lied 760 1,2,3,4,5 en 6 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: Amen (gezongen) 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

16 oktober: Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 

nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 

Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coo peraties op te 

zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen 

gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties 

raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en 

krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo 

succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 


