24 oktober 2021 - Grote Kerk Almelo
6e zondag van de herfst - Dienst van Schrift en Tafel
voorganger: ds. M. Montagne
organist: Henk Kamphuis
lector: Elselien Corté
koster: Jurrien Witvoet
met medewerking van de cantorij

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 116 1,3 en 6
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 59 , 9 - 19
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Lied 859 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: Hebreeën 6, 9 ‐12
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Lied 736 1,2 en 3
allen gaan staan
Lezing van het evangelie
Liedboek 270c
v: evangelielezing: Marcus 10, 46 - 52
Liedboek 270d
allen gaan zitten
Uitleg en verkondiging

Liedboek 839 1,3 en 4

Maaltijd van de Heer
Gebeden
- v/l: …… , zo bidden wij samen:
Acclamatie Liedboek 368j
- Gebedsstilte
- v: Slotgebed
Toebereiding van de tafel: lied 377 1,3 en 5
Nodiging

Tafelgebed
v: De Heer zij met u allen!
a: ZIJN VREDE MET U!
v: Verhef uw harten!
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: wij de Heer onze God!
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
v: …………………………………………
Daarom danken en zegenen wij U:

Liedboek: lied 402b

v. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, zegende het, 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.
a: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ,
MARANATHA!
a: ONZE VADER ….

Wij delen brood en wijn – tafelmuziek

Dankgebed

Slotlied 534 1,2,3 en 4

Wegzending en zegen:
v: …,
a:
allen gaan hierna zitten
Orgelspel

Collectes bij de uitgang
24 oktober: College van Diakenen, kerkdienstgemist: radio en TV
Voor gemeenteleden die als gevolg van ziekte of handicap niet in staat zijn naar de zondagse eredienst te
komen is er de kerkradio. Met de huidige techniek kan men de dienst direct of op een later tijdstip
beluisteren via eigen computer, tablet of met een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op
leenbasis beschikbaar is. Hierdoor blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Uw
bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

