
6 november 2022, achtste zondag van de herfst afscheid en herbevestiging 

ambtsdragers 

Grote Kerk in Almelo 

voorganger: ds. W. Sarolea 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté cantor: Jurrien Witvoet; m.m.v. de cantorij 

 

Woord van welkom en mededelingen 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                 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. 

Liedboek: lied 298 

I cantorij; II allen 

solo: Eeuwige, onze God, 

I Wij die U nooit hebben gezien, 

II zie ons hier staan. 

I Wij die van U hebben gehoord, 

II hoor Gij ons aan. 

I Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

II wees onze hulp, 

I en dat Gij alles hebt gemaakt, 

II maak alles nieuw, 

I en dat Gij ons bij name kent, 

II leer ons U kennen. 

I Die Bron van Leven wordt genoemd, 

II doe ons weer leven. 

I Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

II wees hier aanwezig. 

 



Openingslied: lied 217 1,2,3,4 en 5 

                                                                                                                                  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: 

 

Liedboek: lied 270a 

Here God, ontferm u, 

Christus, ontferm u, 

Here God, ontferm u. 

Glorie aan God in den hoge 

en vrede op aarde, 

in mensen heeft Hij behagen. 

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: Jesaja 1, 18 - 26 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: lied 130b v voorzang; refrein allen 1,2 en 3 

 

Lezing uit de brieven: 2 Thessalonicenzen 2, 13 - 16 



v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 685 1,2,3,4 en 5 

                                                                                                                                      allen daarna gaan staan 

Lezing van het evangelie 

Liedboek 270c 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

v: evangelielezing : Lucas 19, 41 - 48 

Liedboek 270d 

Lof zij U, o Christus. 

                                                                                                                                      allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 15 1,2,3 en 4 

 

Afscheid van Ron Wissenburg en verlenging van ambtstermijnen van Janneke Webbink, Ben ter 

Haar en Diny Kuiper 

 

Liedboek: lied 362 2 

 

Gebeden: 

Voorbede: 

v/l: 

…, zo bidden wij samen: 

Liedboek 368j 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

- Gebedsstilte 

allen: ONZE VADER… 

                                                                                                                                             allen gaan staan 



Slotlied: lied 993 1,2,3,4,5,6 en 7 

 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: Amen (gezongen) 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

06 november: Oogstdienst KiA, Pakistan: Opstaan voor een menswaardig bestaan 

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze 

opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie 

helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de 

verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel 

een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te 

verhogen. 


