
 

5 juni, Pinksteren – dienst van Schrift en Tafel 

in de Grote Kerk te Almelo 

voorganger: ds. O. Mulder 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté 

cantor: Dick van Zwieten; met medewerking van de cantorij 

Orgelspel 

Woord van welkom en mededelingen 

Zingen lied 683 en aansteken van de tafelkaarsen 

 

Liedboek: lied 683 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                                             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: Gezegend Gij, die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen! 

a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

v: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde: 

a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

v: Lijf ons in in zijn leven, maak ons e e n tot zijn lichaam: 

a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

v: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw rijk: 

a: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT 

EN MET CHRISTUS OPSTAAN. 

AMEN. 

 



Openingslied Antifoon lied 668 

Liedboek: lied 68 7 en 12 

Antifoon lied 668 

                                                                                                                                                 allen gaan daarna zitten 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde: 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Joel 3, 1 – 5 

6 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: liedboek 104a  

refrein: 1 voorzang, 2 allen 

1,2 en 3 

 

Lezing uit de brieven: Handelingen 2, 1 - 11 



l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: liedboek 670 1,2,3,4 en 5 

                                                                                                                                                             allen gaan staan 

Lezing van het evangelie: Johannes 20, 19 ‐ 23 

 

Acclamatie: Liedboek 339a 

                                                                                                                                                             allen gaan zitten 

Preek 

 

Schriftlied: liedboek 672 1,4 en 5 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Gebeden: 

Voorbede: 

v/l: 

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

a: 

Gebedsstilte en Slotgebed 

 

Tafellied: lied 695 1,2,3,4 en 5                               ‐ Toebereiding van de tafel 

 

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 404a 

 

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 408a 

I = cantorij; II = allen: 

 

 



Vredegroet: 

voorg.: 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: lied 687 1,2 en 3 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: 

Orgelspel 

 

Collectes 

05 juni: Eerste Pinksterdag KiA Zuid‐Afrika, Bijbel brengt arme boeren in actie 

Veel arme boeren in de Zuid‐Afrikaanse provincie KwaZulu‐Natal leven al generaties lang in armoede. Ze 

geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen 

en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader 

van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele 

verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 

De avondmaalcollecte is bestemd voor het ZWO project Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. 

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. 


