
Zondag 12 maart, 3e zondag van de Veertigdagentijd in de Grote Kerk te 

Almelo  

voorganger: ds. W. Broekema 

organist: Henk Kamphuis; lector: Lena Hatumena 

m.m.v de cantorij 

 

Tip: Leg de lintjes van uw liedboek bij de nummers van 

de antifoon (LB 535…) en de eerste psalm 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen 

                                                                                                                                          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 van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

v: God van ons hart, 

in Jezus uw dienaar 

is ons het grote geheim te verstaan gegeven: 

de eerste zijn is de minste worden. 

Wij bidden: 

a: LEER ONS UIT DAT GEHEIM TE LEVEN 

MET HART EN HOOFD EN HANDEN, 

DAT ZO DE GEZINDHEID BIJ ONS IS 

DIE OOK IN JEZUS WAS; 

DAN DRAGEN WIJ UW BEELD NIET TEVERGEEFS. 

AMEN. 

 

 



Antifoon  

Liedboek 535d 1e keer cantorij, 2e keer allen 

Mijn ogen zijn gericht op U: 

bevrijd mijn voeten uit het net! 

 

Liedboek: psalm 25 7,9 en 10 allen 

 

Antifoon                                                                                                                          allen gaan daarna zitten 

 

Kyrie en Lofzang naar Filippenzen 2: 

v: …, 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen: 

 

Liedboek: lied 301f elke regel: 1e keer voorzang, 2e keer allen 

Heer, ontferm u. 

Christus, ontferm u. 

Heer, ontferm u over ons. 

 

Liedboek: lied 160b 

v: Laat onder u de gezindheid zijn van Jezus Messias, beeld van God, 

die niet greep naar het zijn-als-God, 

maar het naakte bestaan verkozen 

en de rol van slaaf aanvaard heeft, 

refrein allen  

Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God, de Vader! 

v: Die gelijk aan wat mensen zijn 

in hun donkere diepte deelde 

en gehoorzaam was tot de dood. 

a: Heer is Hij… 

v: Om dit alles heeft God Hem verhoogd 

en bekleed met de Naam der namen, 



in zijn Naam zal eens alles zich buigen. 

a: Heer is Hij… 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: …, 

in deze veertig dagen en heel ons leven, 

a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 6, 2 - 8 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: lied 103d 

refrein 1e keer voorzang, 2e keer allen  

Barmhartige Heer, genadige God. 

v: Ja wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

a: Barmhartige Heer, genadige God. 

v: Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 

a: Barmhartige Heer, genadige God. 

v: Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde 

a: Barmhartige Heer, genadige God. 

v: Mensen, – hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld; 



dan waait de wind, en ze zijn verdwenen. 

a: Barmhartige Heer, genadige God. 

v: Maar duren zal de liefde van God 

voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. a: Barmhartige Heer, genadige God. 

 

Lezing uit de brieven: Romeinen 5, 1 - 11 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 938 1 en 2 

                                                                                                                                          allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie: Lucas 13, 1 - 9 

 

Acclamatie: Liedboek 339f 

a: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U. 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Preek 

 

Schriftlied: lied 841 1,2,3 en 4 

 

DE GEBEDEN 

Gebeden: 

- Voorbeden 

v/l: …, zo bidden wij samen: 

Liedboek 367d 

a: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

- Gebedsstilte 

- ONZE VADER… 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 



Slotlied: lied 67 1 en 3 

 

Wegzending en zegen 

v: …, 

a: AMEN 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

12 maart KiA, Binnenlands diaconaat Omzien naar gevangenen In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 

gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, 

maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patie nten en hun 

familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven 

in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 

detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

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

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk dit liturgieblad terugleggen bij de uitgang? 


