
18 december 2022 - Grote Kerk in Almelo 

Vierde zondag van de Advent 

voorganger: ds. N. Pronk 

organist: Henk Kamphuis; lector: Lena Hatumena 

m.m.v. de cantorij 

 

Welkom en mededelingen - kaarsen worden aangestoken. 

                                                                                                                                                      allen gaan staan 

Bemoediging: 

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 

 

Drempelgebed: lied 298 

I cantorij; II allen 

solo: Eeuwige, onze God, 

I Wij die U nooit hebben gezien, 

II zie ons hier staan. 

I Wij die van U hebben gehoord, 

II hoor Gij ons aan. 

I Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

II wees onze hulp, 

I en dat Gij alles hebt gemaakt, 

II maak alles nieuw, 

I en dat Gij ons bij name kent, 

II leer ons U kennen. 

I Die Bron van Leven wordt genoemd, 

II doe ons weer leven. 

I Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

II wees hier aanwezig. 

 



De eerste psalm  

antifoon: Liedboek 432d  

1e keer cantorij; 2e keer allen 

 

Liedboek: lied 19 1 en 2 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Kyrië 

 

Liedboek: lied 463 1,5,6 ,7 en 8 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

vandaag en alle dagen die komen, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN  

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 7, 10 - 17 

 

Antwoordpsalm: lied 24 1,2,3,4 en 5 

 

Lezing uit de brieven: Romeinen 1, 1 - 7 

l:… 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 455 1 en 4 

                                                                                                                                                       allen gaan staan 

Lezing van het evangelie: Matteu s 1, 18 - 25 



Acclamatie 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U. 

                                                                                                                                                      allen gaan zitten 

Overweging 

 

Schriftlied: Liedboek 437 1,2,3,4,5 en 6 

 

Gebeden: 

- Voorbede:  

   v/l: … , zo bidden wij samen: 

Kom, Heer, en wacht niet langer. 

- Gebedsstilte 

- ONZE VADER… 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotlied: lied 466 5,6 en 7 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, a: Amen (gezongen) 

 

Orgelspel 

 

Collectes bij de uitgang 

18 december: PKN JOP, Ontdekken wat Kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er 

om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster 

volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 

zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 

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


