
27 maart 2022 - vierde zondag van de Veertigdagentijd 

in de Grote Kerk te Almelo  

voorganger: ds. P. Endedijk 

organist: Henk Kamphuis; lector: Gerry Konijnenbelt 

Met medewerking van de cantorij 

DE INTREDE 

 

Orgelspel - Woord van welkom en mededelingen 

 

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen 

                                                                                                                                         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. 

v: God van ons hart, 

in Jezus uw dienaar 

is ons het grote geheim te verstaan gegeven: 

de eerste zijn is de minste worden. 

Wij bidden: 

a: LEER ONS UIT DAT GEHEIM TE LEVEN 

MET HART EN HOOFD EN HANDEN, 

DAT ZO DE GEZINDHEID BIJ ONS IS 

DIE OOK IN JEZUS WAS; 

DAN DRAGEN WIJ UW BEELD NIET TEVERGEEFS. 

AMEN. 

 

Introïtus 



Liedboek: lied 175 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                             allen gaan daarna zitten 

Kyrie en Lofzang naar Filippenzen 2 

v: …, 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen: 

Liedboek 301f + Liedboek 160b;  

v: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, beeld van God, 

die niet greep naar het zijn-als-God, 

maar het naakte bestaan verkozen 

en de rol van slaaf aanvaard heeft, 

v: Die gelijk aan wat mensen zijn 

in hun donkere diepte deelde 

en gehoorzaam was tot de dood. 

a: Heer is Hij… 

v: Om dit alles heeft God Hem verhoogd 

en bekleed met de Naam der namen, 

in zijn Naam zal eens alles zich buigen. 

a: Heer is Hij… 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

in deze veertig dagen en heel ons leven, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Jozua 5, 10 - 12 



l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 372  

 

Lezing uit de brieven: 2 Korintie rs 5, 14 - 21 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 976 1,2 en 3 

                                                                                                                                                allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie: Lucas 15, 11 – 32 

 

Acclamatie: m: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk – Liedboek 339f 

                                                                                                                                                allen gaan zitten 

Preek 

 

Liedboek: lied 185 1,2 en 3 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Gebeden 

- Voorbede: 

v/l: …, zo bidden wij samen: m: Jan Pasveer – Liedboek 367d 

a: 

- Gebedsstilte en Slotgebed 

 

 



Toebereiding van de tafel 

 

Tafellied: lied 385 1,2,3 en 4 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed: 

voorg.: De Heer met u allen! 

allen: ZIJN VREDE MET U! 

voorg.: Verhef uw harten! 

allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

voorg.: Zegenen wij de Heer onze God! 

allen:: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

voorg.: woorden van lofzegging, uitmondend in: 

 

Liedboek 404d 

 

voorg: 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. 

allen: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 

ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ, 



MARANATHA! 

 

voorg.: gebed om de heilige Geest 

allen: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood: 

 

Liedboek 408d 

 

Vredegroet: 

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

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Wij groeten elkaar in woord en gebaar; een teken van de vrede van 

Christus. 

 

Wij delen brood en wijn – tafelmuziek 

 

Dankgebed 

 

                                                                                                                                               allen gaan staan 

Slotlied; lied 9931,2,3,4,5,6 en 7 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: 

                                                                                                                                              allen gaan zitten 

Orgelspel 

 



Collectes 

27 maart: Diaconale collecte: instellingen plaatselijk 

Het College van Diakenen ondersteunt organisaties, die actief zijn op sociaal en maatschappelijk terrein 

in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand. 

De opbrengst van de Avondmaal collecte is bestemd voor de Stichting Help Oost Europa Almelo voor de 

hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. 

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

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. 


