26 september 2021 - Grote Kerk Almelo
2e zondag van de herfst – dienst van Schrift en Tafel
voorganger: ds. G. Veening
organist: Henk Kamphuis
lector: Lena Hatumena
koster: Jurrien Witvoet
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 121 1,2,3 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: Numeri 11, 24 ‐ 29
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm 19a

Lezing uit de brieven: Jakobus 4, 11 ‐ 17
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Lied 843 1,2,3 en 4
allen gaan staan

Lezing van het evangelie Liedboek 270c
v: evangelielezing: Marcus 9, 38 ‐ 50
Liedboek 270d
allen gaan zitten
Uitleg en verkondiging

Lied 985 1,2 en 3

Maaltijd van de Heer
Gebeden
- v/l: …… , zo bidden wij samen:
- Gebedsstilte
- v: Slotgebed
Toebereiding tafel
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 422 1,2 en 3

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

Collectes bij de uitgang
Vergeet uw collectegift niet.
26 september: KIA, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun
land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan
deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact
te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en
identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo 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.
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