20 maart 2022 - derde zondag van de
Veertigdagentijd in de Grote Kerk te Almelo
voorganger: ds. N. Pronk
organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté
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: Eeuwige,
Gij wilt aanwezig zijn
waar mensen samenkomen
om U te zoeken.
Wij bidden U:
roep uw Naam uit in dit uur,
open onze ogen
en openbaar ons wie Gij zijt.
Laat Jezus, uw Zoon, als Mozes zijn,
die ons leidt naar het land
waar uw Woord gerechtigheid schept,
in deze veertig dagen en heel ons leven, a: DOOR ONZE HEER, JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

Introïtus
antifoon Liedboek 535d
1e keer cantorij; 2e keer allen;

Liedboek: lied 25 7,8 en 10
antifoon
allen gaan daarna zitten
Kyrie en Lofzang naar Filippenzen 2
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen:
Liedboek 301f + Liedboek 160b;
v: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, beeld van God,
die niet greep naar het zijn-als-God,
maar het naakte bestaan verkozen
en de rol van slaaf aanvaard heeft,
v: Die gelijk aan wat mensen zijn
in hun donkere diepte deelde
en gehoorzaam was tot de dood.
a: Heer is Hij…
v: Om dit alles heeft God Hem verhoogd
en bekleed met de Naam der namen,
in zijn Naam zal eens alles zich buigen.
a: Heer is Hij…

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 6 : 1 - 8
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 103d 2,3,4 en 5

Lezing uit de brieven: Romeinen 5 : 1 - 11
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied: lied 544 1,2 en 3
allen gaan daarna staan
Lezing van het evangelie: Lukas 13 : 1 – 9

Acclamatie:
Liedboek 339f
allen gaan zitten
Preek

Liedboek: lied 651 1,2,3,4,5,6 en 7

Gebeden
- Voorbede:

v/l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367d
a:
- Gebedsstilte
- ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied : lied 978 1 en 4

Wegzending en zegen:
allen gaan zitten
Orgelspel

Collectes
20 maart: KiA, Indonesie : Een betere toekomst voor straatkinderen
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar
hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op
straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op
straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij
hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.
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.

