
17 april 2022 – Pasen in de Grote Kerk te Almelo 

Paasmorgen 10.00 uur, Dienst van Woord en Gebed. 

voorganger: ds. A.T. de Vries 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté 

cantor: Dick van Zwieten; m.m.v. de cantorij 

DE VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

                                                                                                                                                         allen gaan staan 

Intredelied: lied 630 1,2,3 en 4 

 

Bemoediging 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer. 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Gezongen drempelgebed: lied 296 

 

Introïtus 

antifoon Liedboek 614 1e keer cantorij; 2e keer allen;  

 

Liedboek: lied 139 1 en 4 

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 

Al steeg ik op in ’t hemels licht, 

al daalde ik tot de doden af, 

Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 

Gij blijft mij, God, in alle dingen, 

altijd en overal omringen.  

antifoon                                                                                                                                     allen gaan zitten 

 



Kyrie en Gloria 

v: …, 

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

want zijn barmhartigheid is zonder einde: 

 

Liedboek 301k  

 

Liedboek 306 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. 

a. DOOR UW ZOON JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER, AMEN 

b.  

De kaarsen worden aangestoken 

 

Lied van het licht : lied 600 1,2,3,4 en 5 

 

GEDICHT 

 

Liedboek: lied 637 1,2,3 en 4 

 

DE SCHRIFTEN  

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 51, 9 - 11 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 



De antwoordpsalm: Lied 118a  

Voorzang 1,2,3 en 4 allen refrein 

 

Lezing uit de brieven: Kolossenzen 3, 1 - 4 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 605 1,2,3,4 en 5  

                                                                                                                                                         allen gaan staan 

Het evangelie 

Hallelujavers 338k 

v. Johannes 20, 1 - 18 

Acclamatie: Liedboek 339a  

                                                                                                                                                         allen gaan zitten 

Evangeliemuziek 

Cantorij: Daar nu het feest van Pasen is 

 

Preek 

 

Liedboek: lied 631 1,2,3 en 4 

 

Gebeden 

- Voorbede: 

v/l: …, zo bidden wij samen: 

Liedboek 368f 

- Gebedsstilte 

- ONZE VADER… 

                                                                                                                                                         allen gaan staan 



Slotlied : lied 634 1 en 2 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: 

Orgelspel  

 

Collectes  

17 april: KiA, Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. 

Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die 

er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth 

Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s 

te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 

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. 


