9 mei 2021 – Morgendienst in de Grote Kerk Almelo
Zesde zondag van Pasen
voorganger: Ds. K. Sluiter
organist: Henk Kamphuis
lector: Elselien Corté
zang: drie leden van de cantorij en Jurrien Witvoet
Orgelspel

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed: (gesproken)
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.

Antifoon: Liedboek 640e

Openingslied: Liedboek 66 1 en 6
Antifoon
allen gaan zitten
Kyrie en Gloria
v: …,
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid is zonder einde:

Liedboek 270a

Groet en Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u allen!
a. ZIJN VREDE IS MET U!
v. …….
deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
a. DOOR UW ZOON JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER,
AMEN.

DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 45, 15 - 19
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm: lied 8c 1,2,3 en 4

Lezing uit de brieven: 1 Johannes 4, 7 ‐ 21
l: …
Woord van de Eeuwige!
A: WIJ DANKEN GOD!

Liedboek 973 1,2 en 3

Lezing van het evangelie
allen gaan staan
Hallelujazang; liedboek 270c
v: lezen Johannes 15, 9 ‐ 17

Acclamatie: Liedboek 339a
allen gaan zitten
Overweging

Liedboek 829 1,2 en 3

Gebeden:
- Voorbede: v: … , zo bidden wij samen:
Acclamatie: liedboek 368f
- Gebedsstilte
- Onze Vader (gesproken)
allen gaan staan
Slotlied: lied 838 1,2,3 en 4

Slotwoord

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

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
9 mei: KIA, Libanon/Jordanië t.b.v. Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in
Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een
netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren,
onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder
afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
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.

