
 

 

 



Oecumenische dienst in de Grote kerk Almelo 

Start gebedsweek voor de eenheid 

Muziek 

De voorgangers en andere deelnemers komen binnen onder orgelspel 

Welkom 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen 

                                                                                                                                                    allen gaan staan  

Bemoediging 

v: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

a: AMEN 

 

Antifoon: 514b 

Liedboek: lied 66 1,3 en 7 

Antifoon: 514b 

                                                                                                                                                     allen gaan zitten 

Enkele woorden bij het thema van de viering voor de eenheid van de christenen 

 

Liedboek: lied 298  

l cantorij; ll allen 

 

Kyriegebed en gloria 

v. .... 

roepen wij u aan voor de nood van de wereld en prijzen uw Naam want uw barmhartigheid kent 

geen einde: 

 

Liedboek: lied 299f 

1 voorzang 

2 allen 

 

 

 



Groet en Gebed bij de opening van het Woord 

v. De Heer is met u allen 

allen ZIJN GEEST IS MET U 

v. ... ... ... 

vandaag en alle dagen die komen 

allen AMEN 

 

Oudtestamentische lezing Jesaja 1, 12 - 18 

lector ...... Woord van de Eeuwige 

allen WIJ DANKEN GOD 

 

Antwoordpsalm : lied 103d 1,2,3,4 en 5 

Cantorij en refrein allen 

 

Epistellezing Efeziërs 2, 13 - 22 

lector ...... Woord van de Eeuwige 

allen WIJ DANKEN GOD 

 

Psalm 42 in beurtspraak 

lector Zoals een hinde smacht naar stromend water zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst 

naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? 

allen VESTIG JE HOOP OP GOD, EENS ZAL IK HEM WEER LOVEN 

lector Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de nacht door hoor ik zeggen: ‘Waar is 

dan je God?’ 

Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het 

huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. 

allen VESTIG JE HOOP OP GOD, EENS ZAL IK HEM WEER LOVEN 

lector Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer 

loven, mijn God die mij ziet en redt. 

Mijn ziel is bedroefd. 

allen VESTIG JE HOOP OP GOD, EENS ZAL IK HEM WEER LOVEN 

lector Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de 

God van mijn leven. 



Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de 

vijand geplaagd?’ 

allen VESTIG JE HOOP OP GOD, EENS ZAL IK HEM WEER LOVEN 

lector Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is 

dan je God?’ 

Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. 

allen VESTIG JE HOOP OP GOD, EENS ZAL IK HEM WEER LOVEN 

                                                                                                                                                      allen gaan staan 

Lezing van het Evangelie 

Halleluja: liedboek 338b 

v. Evangelielezing Matteüs 25, 31 - 46 

Acclamatie: liedboek 339a  

 

Overdenking 

 

Lied 287, Leger des Heils liederenbundel 

1 Wij dromen van een wereld waar ‘t met onrecht is gedaan; waar de waap’nen zijn verdwenen, wit 

en zwart weer samen gaan; waar het onderscheid van rijk en arm voorgoed heeft afgedaan: het 

koninkrijk van God. 

Refrein: Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Gods koninkrijk 

breekt door! 

2 Wij dromen van een wereld waar geen rouw is en verdriet; waar protestsongs zijn vervangen door 

een juub’lend vreugdelied; waar geen mensen meer verhong’ren, maar de mens zijn broeder ziet: 

het koninkrijk van God. Refrein 

3 Die droom is geen illusie, neen, die droom wordt werk’lijk waar. God belooft een nieuwe aarde, zijn 

ontwerp ligt kant en klaar. Samen naar zijn schema bouwend, God voltooit het, reken maar: zijn 

koninkrijk breekt door! Refrein 

Dank- en voorbeden 

Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader (in de woorden van de eigen traditie of van onderstaande 

oecumenische versie): 

Gezongen responsie, telkens na de woorden: 

..... zo bidden wij tezamen: 

afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 

allen: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, UW NAAM WORDE GEHEILIGD. UW KONINKRIJK KOME. 

UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. EN 



VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. EN LEID ONS NIET 

IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT 

EN DE HEERLIJKHEID IN EEUWIGHEID. AMEN. 

Mededelingen 

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

 

Wegzending: 

v. .... 

allen Liedboek: lied 810  

 

Zegen 

Allen Amen 

 

Collectes 

- Diaconale collecte voor de Raad van Kerken 

- Tweede collecte voor wijkgemeente Grote Kerk 

 

Muziek 

Na deze oecumenische dienst bent u van harte welkom in De Schouw om elkaar te ontmoeten bij een 

kop koffie of thee. 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Marja van den Ham ─ voorganger Legers des Heils Almelo 

Anja Moet ─ lector Grote Kerk 

Wiert Sarolea ─ voorganger PGA, Wijkgemeente Grote Kerk 

Vertegenwoordiger ─ PGA, Wijkgemeente Noach 

Rick van Soldt ─ PGA, Wijkgemeente de Bleek 

Jolanda Valk ─ Doopsgezinde Gemeente Twente 

Alphons Woolderink ─ RK parochie Sint Georgiusbasiliek Almelo 

Jurrien Witvoet ─ koster 

De cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Henk Kamphuis 


