
20 december 2020 - Grote Kerk in Almelo 

Vierde zondag van de Advent 

voorganger: ds. P. ten Kleij 

organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij 

 

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken. 

                                                                                                                                           allen gaan 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 (*gezamenlijk gesproken) 

v: O God, wij blijven hopen 

op U, op uw komst, op uw rijk. 

Gij hebt ons uw woord gegeven 

en wij dromen van vrede; 

a: KEER U OM NAAR ONS TOE, (*) 

TOON ONS UW MACHT, 

v: geef ons uw vrede, 

hoor toch naar ons, 

a: WIJ ROEPEN TOT U, (*) 

WANT HEEL UW SCHEPPING ZUCHT. 

AMEN. 

 

De eerste psalm 

antifoon: Liedboek 432d 

Liedboek: lied 19 1 en 2 

antifoon 

                                                                                                                                             allen gaan zitten 

 



Het Kyrie 

v: …, 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 

Liedboek 301f 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! (*gezamenlijk gesproken) 

v: …, 

vandaag en alle dagen die komen, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. (*) 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: 2 Samue l 7, 4 ‐ 16 

v/l:… 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! (gezamenlijk gesproken) 

De antwoordpsalm: lied 132 1,3 en 10 

Lezing uit de brieven: Romeinen 16, 25 ‐ 27 

v/l:… 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! (gezamenlijk gesproken) 

Liedboek: lied 445 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                        allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie: Lucas 1, 26 ‐ 38 

Acclamatie Liedboek 339f 

 

                                                                                                                                              allen gaan zitten 

Overweging 



Liedboek: lied 441 1,5 en 6 

Gebeden: 

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

a: HEER, ONTFERM U (*gezamenlijk gesproken) 

- Gebedsstilte 

a: ONZE VADER… (*) 

                                                                                                                                              allen gaan staan 

Slotlied: lied 444 1,2,3,4 en 5 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: AMEN (gezamenlijk gesproken) 

                                                                                                                                           allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

Collectes bij de uitgang 

Vergeet u de collecte niet? 

20 december, PKN, Missionair, Verspreiding van kerstboodschap  

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek 

naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere 

feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de 

Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier 

kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’‐cd’s, speciaal bedoeld om 

uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er 

via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer 

mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede 

nieuws van Kerst horen. 

NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) 

avondmaal-collecte is voor Z.W.O. 

 


