20 september 2020 - Grote Kerk in Almelo
Eerste zondag van de herfst

voorganger: ds. A.T. de Vries
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, keer U om naar ons toe
a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. (*)
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a: EN GEEF ONS UW HEIL! (*)
v: O Heer! Hoor ons gebed
a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN(*)
... [gebedsstilte] …
v: Heilig ons hart, o Heer,
a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN (*)
IN UW GEHEIMEN EN IN UW
HEILIGDOM, DOOR HEM DIE ONZE

MEESTER IS: JEZUS MESSIAS.
AMEN

Openingslied: Liedboek 210
t: Heinrich Albert; v: Onno Bleij; m: Heinrich Albert
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2 Neem mijn dank aan, deze
morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
Kyrie en Gloria:

3 Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.
allen gaan zitten

v: […]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
Liedboek 270a
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Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U! (*gezamenlijk gesproken)
v: …,
dit uur en alle dagen van ons leven,
a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.(*)
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Jona 3:10 - 4:11
v/l:
…
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD! (*)

De antwoordpsalm: psalm 145: 1 - 13
zingen liedboek 145b

t: psalm 145, 18 m: Jan Valkesteijn

3

lezen v: psalm 145 : 1 - 7
zingen: 145b
lezen v: psalm 145 : 8 - 13
zingen: 145b

Lezing uit de brieven: Filippenzen 1, 21 - 27
v/l:
…
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD! (*)
allen gaan staan
Lezing van het evangelie
Liedboek 270c

v: evangelielezing: Matteu s 21, 33 - 43
Liedboek 270d

allen gaan zitten

Overweging
4

Lied: Liedboek 712

t: Jan Willem Schulte Nordholt: m: Leonard Sanderman

2 Maar wij, de mensen, zijn te
klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t
gemis der naasten wij niet
schuldig zijn.

3 De honger gaat de wereld
rond, wij danken God voor
overvloed. O geef, Heer, dat de
hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4 en niet meer neemt, maar voluit
geeft aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
Gebeden:
-

-

Voorbede:
v/l:
… , zo bidden wij samen:
a: HEER, ONTFERM U (gezamenlijk gesproken)
Gebedsstilte
a: ONZE VADER… (gezamenlijk gesproken)

allen gaan staan
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Slotlied: Liedboek 1012
2 Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, –
red uw wereld uit hun handen!

t: Ad den Besten; m: 16e eeuw

3 En doe ons van een ander
vuur in gloed staan hier op
aarde, gelouterd, – dat wij in dit
uur de strijd voor ’t rijk
aanvaarden, dat niet rust op ’t
scherp van zwaarden.

4 Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.
Wegzending en zegen:
v: …,
a: AMEN (gezamenlijk
gesproken)
allen gaan hierna zitten

Orgelspel
6

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
KiA, Ondersteuning kerken in verdrukking
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg
zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel
beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk.
Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen
christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in
Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld
bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en
noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen
in door geweld getroffen regio’s. Doneer om deze kerken te
versterken!
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente
Almelo 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.
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