
8 januari 2023. Eerste zondag na Epifanie - Grote Kerk Almelo 

voorganger: ds. K. Sluiter 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté 

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: psalm 72 

1e keer cantorij; 2e keer allen 

Antifoon: 514a 

Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, de kracht en de heerlijkheid 

Liedboek: psalm 72 1 en 6 

Antifoon                                                                                                                                        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: Jesaja 42, 1 - 7 

v/l: …. Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 153 Het lied van Jesaja  

refrein  1e keer cantorij; 2e keer allen 

 

Lezing uit de brieven: Handelingen 10, 34 - 38 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Liedboek: lied 605 1,2,3,4 en 5 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

 



Lezing van het evangelie 

v: evangelielezing: Mattheüs 3, 13 – 17 

 

Acclamatie: liedboek 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Overweging 

 

Lied: Liedboek 522 1,3 en 5 

 

Bevestiging ambtsdrager Anneke Schuttevaar 

 

Liedboek: lied 360 1,2 en 3 

 

Gebeden: 

- Voorbede: 

   v/l: … , zo bidden wij samen: 

Liedboek 368c 

Doe lichten over ons, uw aangezicht 

- Gebedsstilte 

- a: ONZE VADER… 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotlied: liedboek 538 1,2,3 en 4 

 

Wegzending en zegen: 

v: … a: Amen 

 

Orgelspel 

 



Collectes 

08 januari College van Diakenen, jeugddiaconie 

Het ondersteunen van jongeren, die hun gaven en talenten inzetten voor de ander dichtbij of ver 

weg bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties. Daarnaast kan ondersteuning worden 

geboden aan kinderen in de knel. 

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


