15 mei, vijfde zondag van Paastijd – dienst van
Schrift en Tafel
in de Grote Kerk te Almelo
voorganger: ds. A.T. de Vries
organist: Henk Kamphuis; lector: Gerry Konijnenbelt
met medewerking van de cantorij

Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Orgelspel en aansteken van de tafelkaarsen
daarna gaan allen 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: 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 een 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.
Openingslied: lied: lied 655
t: Willem Barnard; m: Frits Mehrtens
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2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw
gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de
Heer.
allen gaan daarna zitten

Kyrie en Gloria:
v: […]
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen,
want zijn goedheid is zonder einde:

2

Groet en Gebed van de zondag:
v: De Heer is met u allen!
a: ZIJN VREDE IS MET U!
v: …,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven,
a: DOOR ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, UW ZOON.
AMEN.
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DE SCHRIFTEN
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6, 1 ‐ 9
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
De antwoordpsalm: liedboek 119b
t: Ad W. Bronkhorst; m: Bernard Bartelink

voorzang

1 Gij zijt lofwaardig, Heer,
leer mij uw beschikkingen kennen.
Wat Gij hebt beschikt is mij welkom;
uw woorden vergeet ik nooit.
refrein allen
voorzang

2 Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.
Leid mij langs de paden van uw geboden:
daar vind ik mijn vreugde in.
refrein allen

Lezing uit de brieven: Openbaring 19,1 ‐ 9
l: …
Woord van de Eeuwige!
a: WIJ DANKEN GOD!
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Schriftlied: liedboek 384
t: Willem Barnard; m: Willem Retze Talsma

5 De bruiloft is gekomen,
de tafel aangericht,
vergeten zijn de dromen,
gedaan is het gericht.

6 En wat is ons geboden
aan deze blanke dis?
Die zelf het brood der broden,
de wijn der ranken is.

7 Hoe zalig die zich laven,
van vreugde dronken zijn!
Hij is de overgave,
Hij wil geschonken zijn.

8 Hij is de wijn, de zoete
die nimmermeer verschaalt,
het lam dat voor ons boette
en dat nu zegepraalt.

9 O land van melk en honing,
o water dat ons wast!
Zo laat er in zijn woning
vrolijk zijn toegetast!

allen gaan staan

Lezing van het evangelie: Johannes 13, 31 ‐ 35
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Acclamatie:

Liedboek 339a

.
allen gaan zitten
Preek
Schriftlied: liedboek 653
t: Ad den Besten; m: Georg Neumark
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2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
Gebeden:
Voorbede:
v/l:
…, zo bidden wij samen:

m: Jan Pasveer – Liedboek 367d

a:

Gebedsstilte en Slotgebed
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Tafellied: lied 380

‐

Toebereiding van de tafel
t: Pieter Boendermaker; m: Willem Mudde

2 Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.
Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
nam Gij ons aan.
3 Nog is uw heerlijkheid verborgen,
maar ons geloof vertrouwt
dat eenmaal op de eeuwige morgen
8

uw macht het veld behoudt.
Gij, kracht, verhuld in brood en wijn,
wilt onze eeuwige spijze zijn
en maakt ons rein.
4 Heer, open ons genadig de ogen
en doe ons door uw Geest
het licht zien en uw naam verhogen,
voor ’t oordeel onbevreesd.
Ten troon verheven, ons nabij,
staat Gij ons in de strijd terzij.
Mijn kracht zijt Gij.
Nodiging
Tafelgebed:
voorg.: De Heer met u allen!
allen:
ZIJN VREDE MET U!
voorg.: Verhef uw harten!
allen:
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
voorg.: Zegenen wij de Heer onze God!
allen:: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
voorg.: woorden van lofzegging, uitmondend in:

m: Frits Mehrtens – Liedboek 404a
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voorg:

allen:

woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden:
In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, zegende U, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ,
MARANATHA!

voorg.:

gebed om de heilige Geest

allen:

ONZE VADER…

De breking van het brood:
I = cantorij; II = allen:
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m: Frits Mehrtens – Liedboek 408a

Vredegroet:
voorg.: De vrede van God die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer.
Wij geven elkaar in woord en gebaar een teken van de vrede van Christus.
Wij delen brood en wijn – tafelmuziek
Dankgebed
allen gaan staan
Slotlied: lied 747

t: Johann Walter: v: J.W. Schulte Nordholt: m: Wittenberg 1552
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7 Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.
Wegzending en zegen:
v: …,

a:
Orgelspel
Collectes
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8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

15 mei: KiA, Binnenlandsdiaconaat: Op adem komen in De Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind
zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat
ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende
kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren
worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over
het verder gewone dorp.
De avondmaalscollecte is bestemd voor het ZWO project Onderwijs
voor werkende kinderen in Colombia.
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 kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het
gaat om de Grote Kerk. Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de
diverse collectedoelen.
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