4 juli 2021 - Grote Kerk Almelo
Derde zondag van de zomer
voorganger: ds. A.T. de Vries
organist: Henk Kamphuis
lector: Lena Hatumena
Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
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: Hoor ons aan, eeuwige God!
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN!
v: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.

Openingslied 281 1,2,3,4,5 en 6
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 299e

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 ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 2, 1 -7
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm 84 1en 2

Lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 12, 1 - 10
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Schriftlied 905 1 en 3

allen gaan staan

Lezing van het evangelie: Marcus 6, 1 - 6
v: ……………
Acclamatie: Liedboek 339f
allen gaan zitten
Uitleg en verkondiging

Liedboek 530 1,2,3 en 4

Gebeden
-Voorbede:
v/l: …, zo bidden wij samen: Liedboek 367e
- Gebedsstilte
a: ONZE VADER….
allen gaan staan
Slotlied 974 1,3 en 5

Slotwoord

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

Collectes bij de uitgang

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.

04 juli: KIA, vakanties voor kwetsbare kinderen in NL
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld
hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vo
speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbar
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

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.

