
Orde van dienst voor Kerstmorgen 2020 

in de Grote Kerk te Almelo, 10.00 uur 

voorganger: ds. M. Schepers-van der Poll 

organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij 

 

Orgelspel 

DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom 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 de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v. Midden in de nacht 

terwijl een diepe stilte alles omgaf 

sprong uw woord van zijn troon Wijsheid 18: 14-15 

v. Hier zijn wij, 

mensen die dromen en verlangen 

naar de aarde vol licht en leven. 

a. EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG, 

LICHT IN ONS MIDDEN! 

v. Hier zijn wij, 

mensen die willen vieren 

dat hoop het wint van wanhoop, 

nederigheid van hoogmoed, 

licht van duisternis. 

a. EEUWIGE, WEES HIER AANWEZIG, 

LICHT IN ONS MIDDEN! AMEN. 
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Openingslied: liedboek 477 1,3 en 5 

                                                                                                                                     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 

Gloria: liedboek 487 1,2 en 3 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

vandaag en alle dagen die komen, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52, 7 - 10 

v/l:… 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

De antwoordpsalm: Liedboek 98 1 en 4 

Lezing uit de brieven: Hebreeen 1, 1 - 12 

v/l:… 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

Liedboek: lied 826 1,2 en 3 

                                                                                                                               allen gaan daarna staan 

 



Lezing van het evangelie: 

Hallelujavers: Liedboek 338h 

Lezing: Johannes 1, 1 - 14 

Acclamatie Liedboek 270d 

                                                                                                                                         allen gaan zitten 

Evangeliemuziek: kleine cantate over ‘Vom Himmel hoch’ J.B. Bach. 

 

Overweging 

 

Liedboek: lied 517 1,2 en 4 

Gebeden: 

- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen: 

- Gebedsstilte 

a: ONZE VADER… 

                                                                                                                                          allen gaan staan 

Slotlied: lied 486 1 en 2 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: 

                                                                                                                                        allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

Vergeet u de collecte niet? 

25 december, Eerste Kerstdag, KiA, Kinderen in de knel  

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in 

armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd. Juist 

met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef daarom ruimhartig aan de 

kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat, 

vindt u in de loop van 2020 op kerkinactie.nl/kerst. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo ‘s 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 wijkkerk wilt 

verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk. 

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 


