
21 maart 2021 – Morgendienst in de Grote Kerk Almelo 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

voorganger: ds. P. ten Kleij 

organist: Henk Kamphuis 

zang: drie leden van de cantorij 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) 

Liedboek 298 

 

v: Eeuwige, onze God, 

wij die U nooit hebben gezien, 

a: ZIE ONS HIER STAAN. 

v: Wij die van U hebben gehoord, 

a: HOOR GIJ ONS AAN. 

v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

a: WEES ONZE HULP, 

v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 

a: MAAK ALLES NIEUW, 

v: en dat Gij ons bij name kent, 

a: LEER ONS U KENNEN. 



v: Die Bron van Leven wordt genoemd, 

a: DOE ONS WEER LEVEN. 

v: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

a: WEES HIER AANWEZIG. 

 

Introïtuspsalm: 

Antifoon: Liedboek 535f  

 

Liedboek 43 1,3 en 5 

 

Antifoon 

 

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: Jeremia 31, 31 ‐ 34 

 



l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: Lied 51a  

 

Lezing uit de brieven: Hebreeën 5, 1 ‐ 10 

l/v: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek 852 1,2,3 en 4 

 

Lezing van het evangelie: Johannes 12, 20 – 33 

 

Acclamatie: m: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk – Liedboek 339f 

 

Overweging 

 

Liedboek: lied 561 1,2,3,4 en 5 

 

Gebeden: 

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

- Gebedsstilte 

- Onze Vader: Liedboek 369b  

 

Slotlied: lied 650 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

Slotwoord 



Wegzending en zegen: 

v: …, 

Orgelspel 

 

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

21 maart: ZWO dienst Collecte t.b.v. ZWO Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze 

groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de 

hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste 

plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze 

meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 Jongeren volgen 

vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft 

daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een 

beroepsopleiding kunnen volgen. 

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. 


