22 mei, zesde zondag van de Paastijd
in de Grote Kerk te Almelo
voorganger: ds. G. Veening
organist: Henk Kamphuis; lector: Rita van Oosterom
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
daarna gaan allen 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: Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Lijf ons in in zijn leven, maak ons e e n tot zijn lichaam:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT!
v: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw rijk:
a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
AMEN.

Openingslied: liedboek 66 1,6 en 7
allen gaan daarna zitten

Kyrie en Gloria:
v: […]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:
Liedboek 270a

Liedboek: lied 305 1,2 en 3

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Joël 2, 21 ‐ 27
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

De antwoordpsalm: lied 67a 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: Openbaring 21, 10 – 12, 22 - 27
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied: lied 748 1 en 5
allen gaan staan
Lezing van het evangelie: Johannes 14, 23 ‐ 29
Acclamatie Liedboek 339a
allen gaan zitten
Zondagslied: lied 370 1,2 en 3

Uitleg en verkondiging

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

Gebeden:
- Voorbede:
v/l: ……, zo bidden wij samen: Liedboek 368f
- Gebedsstilte
- ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied: lied 1012 1,2 en 3

Wegzending en zegen:
v: …,
a:

Orgelspel

Collectes
22 mei: PKN, Oog voor kinderen in pioniersplekken
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken
bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo
hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en
BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De
Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
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Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo ‘s 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.

