
Gezamenlijke liturgie Startzondag 26 september 2021 om 10.00 uur in de Hervormde en 

Gereformeerde kerk van Ommen, de kerk in Vinkenbuurt en gebouw Irene 

 

Thema: Van U is de toekomst 

 

Woord van welkom  

 

Geroepen om te zingen 18 (melodie lied 675) 

 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met zijn eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

 

Bijeengekomen, woord in ons midden, 

samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten: 

voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Bidden en danken, stilte en klanken, 

met elkaar delen, één zijn met velen 

en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 

Jong en oud samen zingen nu “amen”. 

God in ons midden, verhoor ons bidden. 

Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

 

 

 

Stil gebed – Bemoediging – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Psalm 87 

 

Gebed  



 

Lied 1005 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing: Jeremia 29: 1, 4-14 

 

 

1  Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de 

overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die 

Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 

4  ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij 

vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 

5  Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 

6  ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je 

dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet 

afnemen. 

7  Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 

bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

8  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door 

je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat 

jullie wensen. 

9  Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden-spreekt de 

HEER. 

10  Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. 

Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 

11  Mijn plan met jullie staat vast-spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie 

ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

12  Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 

13  Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 

14  Ik zal me door jullie laten vinden-spreekt de HEER en ik zal in je lot een keer brengen. Ik 

zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb-spreekt de 

HEER en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 

 

 

Toelichting bij: By the rivers of Babylon (ter info voor de voorganger en naar eigen 

invulling) Tekst hoeft niet via de beamer getoond worden 

 

Het lied Rivers of Babylon gaat terug op psalm 137, waaruit de eerste vier verzen letterlijk 

geciteerd worden, en psalm 19 vers 14. In deze psalmen gaat het om het Joodse volk, dat in 

ballingschap gedwongen is nadat de Babyloniërs Jeruzalem hebben veroverd. Ze zitten aan 



de Babel, denkend aan Jeruzalem (Zion). In de psalm neemt muziek een belangrijke rol in. In 

vers 2 wordt gezegd dat de lieren in de wilgen gehangen zijn, waardoor er geen muziek meer 

gemaakt kan worden. In de volgende verzen vragen de overheersers het Joodse volk een lied 

te zingen, wat voor hen onmogelijk is: ze kunnen geen lied zingen als ze niet op hun eigen 

grond, in Jeruzalem, zijn. Nog sterker komt dit naar voren in de niet geciteerde verzen 5 en 6, 

waarin het vergeten van Jeruzalem samengaat met de onmogelijkheid nog muziek te maken. 

 

We luisteren naar/zingen mee: By the rivers of Babylon 

https://www.youtube.com/watch?v=vYK9iCRb7S4 

 

Schriftlezing: Mattëus 6: 9-13 

 

9 Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

10  laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

11  Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

12  Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

13  En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 

We kijken naar ‘Onze Vader verborgen’ https://youtu.be/VitGbFNGfvk 

 

Overdenking  

 

Na de verkondiging zingen we lied 704 

 

Eventuele afkondigingen 

 

Gebeden  

 

Lied 1006 

 

Filmpje voorafgaande aan de ZWO collecte voor Israël/Palestina: 

https://www.youtube.com/watch?v=vYK9iCRb7S4
https://youtu.be/VitGbFNGfvk


 

https://www.youtube.com/watch?v=0DHt04A4IPc (Israël/Palestina) 

 

Collecte 

 

ELB 58 (in canon) 

 

1.  Zoek eerst het koninkrijk van God 

 en zijn gerechtigheid. 

 en al het andere krijg je bovendien. 

 Hallelu, halleluja. 

 Refr. Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. 

 

2.  Jij zult niet leven van brood alleen,  

 maar van ieder woord 

 dat door de Heer gesproken wordt, 

 hallelu, halleluja.    Refr. 

 

3.  Bid en jou zal gegeven zijn, 

 zoek en jij zult het zien. 

 Klop en de deur zal voor je opengaan, 

 hallelu, halleluja.   Refr.  

 

 

Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=0DHt04A4IPc

