21 november 2021 - Grote Kerk Almelo ‘Eeuwigheidszondag’
voorganger: ds. O. Mulder
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij

Orgelspel: Wachet auf ruft uns die Stimme, J.S. Bach

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.
v: O God, keer U o m 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 107 1 en 4

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: Jesaja 60, 1 - 5, 13 - 22
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm: lied 93 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: Openbaring 1, 1 - 8
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 704 3
allen gaan staan

Lezing van het evangelie
Liedboek 270c
v: evangelielezing: Marcus 13, 14 -27
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 961 gezongen door de cantorij.
Nadat de laatste kaarsen zijn ontstoken zingen allen 961.
Liedboek: lied 961

Moment van verstilling
allen gaan zo mogelijk staan
Liedboek: Lied 730 1,2 en 3
allen gaan zitten
Gebeden:
- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen: Liedboek 368j m: Christiaan Winter
- Gebedsstilte
- ONZE VADER
allen gaan staan
Slotlied: Liedboek 749 1 en 3

Wegzending en zegen:
v: …, a:

allen gaan hierna zitten

Orgelspel: Gloria sei dir gesungen (LB 749: 3), J.S. Bach.

Collectes bij de uitgang
21 november: PKN, pastoraat, omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen
en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben
gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

