
 

21 februari 2021 – Morgengebed in de Grote Kerk Almelo 

Eerste zondag van de veertigdagentijd 

voorganger: ds. G.S. Bunjes- van der Lee 

organist: Henk Kamphuis 

zang: Dick van Zwieten en Jurrien Witvoet 

Orgelspel 

 

Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken 

 

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: (gezongen of gesproken) 

Liedboek 298 

Introïtuspsalm: 

Antifoon: Liedboek 535b  

Liedboek 91 1 en 2 

Kyrie-litanie: 

v: …, 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen: 

Liedboek 300a 

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: Genesis 9, 8 - 17 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

De antwoordpsalm: Lied 25c 1,2 en 3 

Lezing uit de brieven: Petrus 3, 18 - 22 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

Liedboek 351 1,2 en 3 

Lezing van het evangelie: Marcus 1, 12 – 15 

Acclamatie: Liedboek 339f 

 

Overweging 

 

Liedboek: lied 538 1,2,3 en 4 

Gebeden: 

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

- Gebedsstilte 

- Onze Vader: Liedboek 369b 

Slotlied: lied 425 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

Orgelspel 

 



Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet. 

21 februari: KIA, Moldavië 

Kerk helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 

mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de 

samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie 

ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke 

ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met 

hun verhaal terecht kunnen. 

. 

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. 

 


