
29 januari 2023. Vierde zondag na Epifanie - Grote Kerk Almelo 

voorganger: ds. N. Pronk 

organist: Henk Kamphuis; lector: Gerry Konijnenbelt 

met medewerking van de cantorij 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                              allen gaan daarna staan 

 

Bemoediging en drempelgebed: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v: God van ons hart, breek door in ons bestaan 

met uw licht, met uw kracht, 

met uw warme liefde. 

Want zo is Hij verschenen, 

uw Zoon en onze zon. 

a: LAAT DAT LICHT UITSTRALEN 

IN VERHELDERENDE WOORDEN, 

IN VERWARMENDE DADEN, 

WANT GIJ ZIJT VOOR ONS ALLEN 

EEN HEILZAME GOD. 

AMEN 

 

Openingslied: lied 273 1,2,3,4 en 5 

                                                                                                                                           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: lied 299d 



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: Sefanja 2, 3; 3, 9 - 13 

v/l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 18a 

refrein 1 voorzang, 2 allen refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 

 

Lezing uit de brieven: 1 Korintie rs 1, 18 - 31 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 1001 1 en 2 

                                                                                                                                       allen gaan staan 

Lezing van het evangelie 

v: evangelielezing: Matteus 5, 1 – 12 

 

Acclamatie: liedboek 339a 

                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 342 1,2,3,4 en 5 



DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Gebeden 

- Voorbeden 

v: ….. 

…, zo bidden wij samen: 

Liedboek: lied 368c 

allen: Doe lichten over ons, uw aangezicht 

- Gebedsstilte 

 

Toebereiding van de tafel 

 

Tafellied: lied 387 1,2,3,4 en 5  

 

v: Gebed over de gaven 

 

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! 
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v: Zegenen wij de Heer onze God! 

a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

v: woorden van lofzegging, uitmondend in: 

 

Liedboek: lied 404d 

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: lied 407b 

Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood van de Heer 

totdat Hij komt. 

Kom Heer Jezus, kom. 

Kom Heer Jezus, kom. 

 

v: gebed om de heilige Geest 

allen: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood 

 

Liedboek: lied 408d 

 

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: liedboek 150 1 en 2 

 

Wegzending, gebed bij de gaven en zegen: 

v: …  

a: AMEN 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

29 januari PKN, jongeren spelen Sirkelslag  

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen 

uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de 

hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een 

ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans 

om hen betrokken te houden. 

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


