7 november 2021 - Grote Kerk Almelo – Oogstdienst;
8e zondag van de herfst
waarin herbevestigd worden Annelies de Roo, Adriande Uspessij, Sape Visser en Vera Blok;
afscheid wordt genomen van Hans van den Berg, die aanblijft als diaconaal werker
voorganger: ds. A.T. de Vries
organist: Henk Kamphuis; lector: Anja Moet
koster: Jurrien Witvoet; m.m.v. 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.
v: O God, keer U o m naar ons toe
a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a: EN GEEF ONS UW HEIL!
v: O Heer! Hoor ons gebed a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN
... [gebedsstilte] …
v: Heilig ons hart, o Heer,
a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN
IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM,
DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS:
JEZUS MESSIAS.
AMEN

Openingslied 215 1,2,3 en 7
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 270a

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: Leviticus 19, 1 ‐ 2 en 9 ‐ 18
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Antwoordpsalm 67a 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: Hebreeën 9, 11 ‐ 14
v/l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek 650 1,2,3,6 en 7

allen gaan staan

Lezing van het evangelie Liedboek 270c
v: evangelielezing: Marcus 12, 28 ‐ 34
Liedboek 270d
allen gaan zitten
Uitleg en verkondiging

Liedboek 712 1,2,3 en 4

AFSCHEID EN HERBEVESTIGING
Inleiding
Hoewel alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard van de Heer een opdracht ontvangen,
worden sommigen geroepen tot het vervullen van een bijzonder ambt. Zo zijn we verheugd dat Annelies
de Roo en Adriande Uspessij bereid zijn herbevestigd te worden in het ambt van diaken en dat Sape
Visser en Vera Blok bereid zijn herbevestigd te worden in het ambt van ouderling.
Tevens nemen we vandaag afscheid van diaken Hans van den Berg die echter wel aanblijft als diaconaal
werker. We danken je voor je inzet, herinneren je aan de belofte van geheimhouding van alles wat je in
vertrouwen ter ore kwam en we wensen je vreugde bij het vervolg van je werkzaamheden en Gods
zegen.

Geloofsbelijdenis
Ik vraag de gemeenteleden die herbevestigd zullen worden naar voren te komen. En ik verzoek u als
gemeenteleden om op te staan en samen met hen ons geloof te belijden met het zingen van lied 344.
Lied 344 1,2en 3

Herbevestiging van Annelies, Adriande, Sape en Vera
Gebed
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die uw Zoon hebt gezonden, Jezus Messias,
die kwam om te dienen
en mensen heeft geroepen
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

Zo geeft Gij ons ouderlingen en diakenen,
geroepen uit het midden van uw volk
om uw gemeente te bouwen en te dienen.
Wij danken U
dat Gij deze uw dienaren geroepen hebt
tot het ambt van ouderling en diaken
en dat wij hen vandaag opnieuw
in uw naam en gehoorzaam aan uw wil,
mogen bevestigen in hun dienst.
Amen.
Eenmaal zijn jullie in het ambt van diaken en ouderling in deze gemeente bevestigd. Daarbij hebben jullie
uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof en je wilt verzetten tegen
al wat daarmee strijdig is. Jullie hebben beloofd geheim te houden wat vertrouwelijk je ter kennis mocht
komen en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.
Nu jullie je ambtswerk zullen voortzetten vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Wat is daarop jouw antwoord, Annelies? Adriande? Sape? Vera?
JA. DAARTOE HELPE MIJ GOD.
Heer onze God, wij vragen U ootmoedig:
Zend uw heilige Geest op hen
om in liefde, aandachtig en zorgvuldig
mensen in en buiten uw gemeente te dienen.
Geef hen de genade, zo bidden wij,
om trouw te zijn aan hun belofte
en standvastig in hun dienstwerk.
Dat zij de vreugde van het geloof bewaren,

overvloedig in de hoop geworteld blijven en
gegrond mogen blijven in de liefde van Christus, uw Zoon,
aan wie toekomt met U en de heilige Geest
de eer en de glorie, in de eeuwen der eeuwen.
AMEN.

Vraag aan de gemeente
v. Gemeente van de Grote Kerk,
Nu deze gemeenteleden zijn herbevestigd tot diakenen en ouderlingen,
belooft u hen hoog te houden in hun ambt, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw
gebeden en met hen mee te werken in
de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA, VAN HARTE.

Liedboek 418 1,2 en 3

Gebeden
- v/l: …… , zo bidden wij samen:
Liedboek 368j
- Gebedsstilte
- Onze Vader
allen gaan staan
Slotlied 422 1,2 en 3

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

Collectes bij de uitgang
Vergeet uw collectegift niet.
07 november: KIA, Guatemala, sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische
opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na
huiselijk geweld.
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.

