
20 november 2022 - Grote Kerk Almelo ‘Eeuwigheidszondag’ 

voorganger: ds. O. Mulder 

organist: Henk Kamphuis; lector: Kees Blok 

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

 

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. 

 

Liedboek: lied 298 I cantorij; II allen 

 

Openingslied: Liedboek 84 1 en 2 

                                                                                                                                                        allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

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

want zijn goedheid is zonder einde: 

Liedboek 270a 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 



DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Maleachi 4, 1 - 6 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 85b 1,2 en 3 

 

Lezing uit de brieven: Openbaring 3, 10 - 13 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 766 1 en 3 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Lezing van het evangelie  

Liedboek 270c 

v: evangelielezing: Lucas 21, 5 - 9 

Liedboek 270d 

                                                                                                                                                      allen gaan zitten 

Overweging 

 

Liedboek: lied 728 1,2 en 3 

 

De gedachtenis 

De namen van hen die ons in geloof zijn voorgegaan worden genoemd. Bij elke naam wordt een 

kaars aangestoken. 

Het noemen van de namen wordt afgewisseld met lied 199 gezongen door de cantorij. 

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 



Nadat de laatste kaarsen zijn ontstoken zingen allen lied 199 

 

Liedboek: lied 199  

 

Moment van verstilling 

 

De Maaltijd van de Heer 

 

Gebeden: 

Voorbede: 

v/l: 

…, zo bidden wij samen: 

Liedboek 368j  

Gebedsstilte 

v: Slotgebed 

 

Toebereiding van de tafel 

 

Tafellied: lied 381 2,4 en 5 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed: 

v: De Heer met u allen! 

a: ZIJN VREDE MET U! 

v.: Verhef uw harten! 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

v.: Zegenen wij de Heer onze God! 

a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

v.: woorden van lofzegging, uitmondend in: 

 



Liedboek 404a  

 

v: woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden: 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, zegende U, brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u, 

doe dit tot mijn gedachtenis. 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

 

Liedboek 407b 

I = cantorij; II = allen  

.v: gebed om de heilige Geest 

allen: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood 

 

Liedboek 408a  

I = cantorij; II = allen 

. 

Vredegroet: 

v.: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus. 

 

Wij delen brood en wijn – tafelmuziek; 

 

Dankgebed                                                                                                                                    allen gaan staan 



Slotlied: lied 213 1,2,3,4 en 5 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: Amen (gezongen) 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

De avondmaalcollecte is bestemd voor het ZWO project Onderwijs voor werkende kinderen in 

Colombia. 

20 november: Eeuwigheidszondag: PKN, Samen gedenken in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van 

het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben 

gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te 

zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben 

voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 


