
25 september 2022, tweede zondag van de 

herfst dienst van Tafel en Schrift Grote Kerk in Almelo 

voorganger: ds. A.T. de Vries 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté  

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 

 

Openingslied: lied 287 1,2 en 4 

                                                                                                                                       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: Amos 6, 1 – 10 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: lied 146 1,4 en 5 

 

Lezing uit de brieven: 1 Timotheu s 6 : 11 b – 19 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 361 1,2,3,4,5,6 en 7 

                                                                                                                                      allen daarna gaan staan 

Lezing van het evangelie 

 

Liedboek 270c 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

v: evangelielezing : Lucas 16, 19 – 31 

Liedboek 270d 

Lof zij U, o Christus.                                                                                                      allen gaan zitten 



Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 647 1,2,3 en 4 

 

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 718 1,2,3 en 4 

 

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 

 

Dankgebed 

                                                                                                                                              allen gaan staan 

Slotlied: lied 1012 1,4 en 5 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: Amen (gezongen) 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

25 september Vredesweek: KiA, Colombia: Vrouwen als vredestichters 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een 

vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 

gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden 



zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot 

steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen 

is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

De avondmaalcollecte is bestemd voor het ZWO project Onderwijs voor werkende kinderen in 

Colombia. 

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. 


