
23 oktober 2022, zesde zondag van de herfst 

dienst van Tafel en Schrift Grote Kerk in Almelo 

voorganger: ds. A. van Houwelingen , ds. W. Sarolea en 

geestelijk verzorger S. Visser 

organist: Henk Kamphuis; lector: Lena Hatumena 

m.m.v. de cantorij 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                allen gaan daarna 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. 

 

Liedboek: lied 298 

I cantorij; II allen 

solo: Eeuwige, onze God, 

I Wij die U nooit hebben gezien, 

II zie ons hier staan. 

I Wij die van U hebben gehoord, 

II hoor Gij ons aan. 

I Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

II wees onze hulp, 

I en dat Gij alles hebt gemaakt, 

II maak alles nieuw, 

I en dat Gij ons bij name kent, 

II leer ons U kennen. 

I Die Bron van Leven wordt genoemd, 

II doe ons weer leven. 

I Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 



II wees hier aanwezig. 

 

Openingslied: lied 210 1,2 en 3 

                                                                                                                                 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: lied 270a 

Here God, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Here God, ontferm u. 

Glorie aan God in den hoge 

en vrede op aarde, 

in mensen heeft Hij behagen. 

 

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: Jeremia 14, 1 – 9 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 



De antwoordpsalm: lied 80a 

v voorzang; refrein allen 

refrein 

God van de heerscharen, richt ons weer op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

v 1 Herder van Israël, hoor ons aan, 

die troont op de cherubs, verschijn met luister. 

refrein 

v 2 Werp uw macht in de strijd, 

kom om ons bij te staan. 

refrein 

v 3 God van de heerscharen, keer toch terug, 

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 

refrein 

v 4 Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 

het stekje dat Gij hebt gekweekt. 

refrein 

v 5 Laat uw hand op uw gunsteling rusten, 

op het kind dat Gij grootgebracht hebt. 

refrein 

v 6 Nooit meer zullen wij U verlaten; 

bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 

refrein 

allen Amen, amen. 

 

Lezing uit de brieven: 2 Timoteu s 4, 5 - 8 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 362 1,2 en 3                                                                                   allen daarna gaan staan 



Lezing van het evangelie 

Liedboek 270c 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

v: evangelielezing : Lucas 18, 9 -14 

Liedboek 270d 

Lof zij U, o Christus. 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 966 1,4 en 5 

 

De Maaltijd van de Heer 

 

Gebeden: 

Voorbede: 

v/l: 

…, zo bidden wij samen: 

 

Liedboek 368j 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

Gebedsstilte 

v: Slotgebed 

 

Toebereiding van de tafel 

 

Tafellied: lied 377 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed: 

v: De Heer met u allen! 



a: ZIJN VREDE MET U! 

v.: Verhef uw harten! 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

v.: Zegenen wij de Heer onze God! 

a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

v.: woorden van lofzegging, uitmondend in: 

 

Liedboek 404a 

Heilig, heilig, heilig, 

o Heer van alle machten, 

hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge! 

Gezegend die daar komt in de naam van de Heer! 

Hosanna in den hoge! 

 

v: woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden: 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, zegende U, brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u, 

doe dit tot mijn gedachtenis. 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

 

Liedboek 407b 

I = cantorij; II = allen 

I Als wij dan eten van dit brood 

II en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood van de Heer 

totdat Hij komt. 



I Kom Heer Jezus, kom. 

II Kom Heer Jezus, kom. 

v: gebed om de heilige Geest 

allen: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood 

 

Liedboek 408a 

I = cantorij; II = allen 

I Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 

ontferm u over ons. 

II Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 

ontferm u over ons. 

I+II Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 

geef ons uw vrede. 

 

Vredegroet: 

v.: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus. 

 

Wij delen brood en wijn – tafelmuziek; 

dwarsfluit: Nanda Lohuis 

orgel: Gert Rietveld 

 

Dankgebed 

                                                                                                                                                     allen gaan staan 

Slotlied: lied 973 1,2,3 en 4 

 

Wegzending en zegen 



Orgelspel 

 

Collectes 

23 oktober: College van Diakenen, ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financie le 

problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een 

beroep doen op de CvD. Denk daarbij aan achterstand in huur of 

energiekosten, onverwachte medische of tandarts kosten. Het CvD 

ondersteunt hen met een lening en/of gift Het betreft vaak 

problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte of scheiding of 

men wordt geconfronteerd met onverwachte kosten. 


