
 

Zondag 5 maart, 2e zondag van de Veertigdagentijd  

in de Grote Kerk te Almelo 

 voorganger: ds. A. Oosting 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté 

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 535c 

 1e keer cantorij, 2e keer allen 

Gedenk uw ontferming God, uw liefde de eeuwen door. 

 

Liedboek: psalm 25 1,2 en 3 

Antifoon                                                                                                                    allen gaan daarna zitten 

 

Kyrie-litanie: 

v: …, 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen: 

 

Liedboek 300a 

 

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 24, 12 - 18 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

De antwoordpsalm: lied 19a 

 

Lezing uit de brieven: Filippenzen 3, 7 - 14 



l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Schriftlied: lied 905 1,3 en 4 

                                                                                                                                    allen gaan daarna staan 

Lezing van het evangelie : Matteu s 17, 1 - 9 

Acclamatie: Liedboek 339f 

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

                                                                                                                                                allen gaan zitten 

Preek 

 

Schriftlied: lied 545 1,2,4 en 5 

 

Gebeden: 

- Voorbede: 

v/l: …, zo bidden wij samen: 

 

Liedboek 367d 

a: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

- Gebedsstilte 

- ONZE VADER… 

                                                                                                                                               allen gaan staan 

Slotlied: lied 850 1,2,3,4 en 5 

 

Wegzending en zegen 

v: …, 

a: AMEN 

 

Orgelspel 

 



Collectes 

05 maart College van Diakenen, ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of hulp bij 

schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk daarbij aan achterstand in 

huur of energiekosten, onverwachte medische of tandartskosten. Het CvD ondersteunt hen met 

een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners 

van Almelo, die het financieel moeilijk hebben. 

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


