
Liturgie 24 oktober 2021 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

 

Orgelspel 

 

De kerkenraad komt binnen  

 

Woord van welkom en afkondigingen door de lector Berendien Hellingwerf 

 

Psalm 139: 1, 8 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Lied 833 (3x) 

 

Leef in mij:  

 

Mattheüs 7:12  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat 

is het hart van de Wet en de Profeten. 

 

Mat. 22: 37-39 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

38  Dat is het grootste en eerste gebod. 

39  Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 

40  Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

 

Lied 975: 1, 3  

 



Gesprek met de kinderen 

 

Lied: Hé luister mee naar een nieuw verhaal 

 

Gebed bij de opening van het woord: Lied 681 (3x) in de Nederlandse vertaling 

 

Kom tot ons o Heil’ge Geest 

In ons ontsteekt Gij het vuur van uw liefde 

Komt tot ons o heil’ge Geest 

 

Schriftlezing door Berendien Hellingwerf 

 

Handelingen 3: 1-16 

 

1  Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur 

naar de tempel voor het middaggebed. 

2  Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; 

hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de 

bezoekers van de tempel. 

3  Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een 

aalmoes. 

4  Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 

5  De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 

6  Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus 

Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 

7  Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er 

kracht in zijn voeten en enkels. 

8  Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel 

binnen, lopend en springend en God lovend. 

9  Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 

10  Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren 

buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. 

11  De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte 

stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. 

12 Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo 

verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te 

danken is dat deze man weer kan lopen? 



13  Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van 

Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft 

bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid 

was hem vrij te laten. 

14  U hebt de Heilige en Rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie 

verleend zou worden. 

15  Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood 

doen opstaan, en daarvan getuigen wij. 

16  Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u 

ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u 

allen gezond gemaakt. 

 

Lied 512: 1, 2, 6, 7 

 

Overdenking  

 

Gezang 487: 1 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht) 

 

Voorstellen van ds. Wim de Braber aan de gemeente als kerkelijk werker 

ouderenpastoraat 

 

De gemeente zingt staande de kerkelijk werker toe  (melodie lied 415)  

Zegen hem, Algoede, 

neem hem in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over hem en geef hem licht. 

 

Stort, op onze bede, 

in zijn hart uw vrede, 

en vervul hem met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht! 

 

Eventuele afkondigingen 

(Bij afkondiging van overlijden zingen we Lied 91A: 1) 

 

Gebeden (met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader) 



 

Aandacht collecte  

 

Lied 657: 1, 2, 4 

 

Zegen met gezongen Amen. 

 

Orgelspel  


