28 november 2021 - Grote Kerk in Almelo
Eerste zondag van de Advent
voorganger: ds. E. van Houwelingen
organist: Henk Kamphuis; lector: Kees Blok
met medewerking van enkele leden 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

Liedboek lied 298 I cantorij; II allen

De eerste psalm antifoon: Liedboek 432a 1e keer cantorij; 2e keer allen

Liedboek: lied 25 1 en 2
allen gaan zitten
Kyrie en Lofzang van Zacharias
v: …..,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
Liedboek 301f
refrein: 1e x voorzang; 2e x allen Liedboek 158c

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!

v: …,
vandaag en alle dagen die komen,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 14, 4 ‐ 9
l:…
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 451 1 en 2

Lezing uit de brieven: 1 Tessalonicenzen 3, 9 ‐ 13
l:…
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek: lied 439 1 en 3
allen gaan staan
Lezing van het evangelie: Lucas 21, 25 ‐ 31

Acclamatie Liedboek 339f
allen gaan zitten
Overweging

Liedboek: lied 462 1,2,3,4,5 en 6

Gebeden:
- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen:

Liedboek 368a
- Gebedsstilte
- ONZE VADER…
allen gaan staan
Slotlied: 433 1,2 en 5

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

Collectes bij de uitgang
28 november: KIA, Moldavie , een toekomst voor kinderen
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland
vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld
de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en
een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar
om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

