
Liturgie 11 september 2022  Ommen om 9.30 uur 

 

Organist: Lydia Volkerink 
 

Woord van welkom en afkondigingen door lector Janneke Lukas 

 

Psalm 87 (in de nieuwe berijming) 

 

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden, 

gewijde bergen, heilig voor de HEER, 

ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer 

dan van de pracht en praal van Jakobs steden. 

 

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren; 

ook Filistea, Tyrus, Babylon 

en Nubië, elk volk onder de zon 

is hier in Sion, stad van God, geboren. 

3. De hele wereld zal van Sion horen. 

De Allerhoogste houdt haar zelf in stand. 

De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: 

‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’ 

 

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’, 

zo zingen alle volken in refrein. 

Ze dansen van geluk, van groot tot klein: 

‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’ 

 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord  

 

Lied 388: 1, 4, 5 via You Tube   

 

Daarna met orgelbegeleiding lied 388: 2, 3  

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Lied ‘We gaan voor even uit elkaar’  

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezingen door de lector 

 

 

 

 



Gen. 3: 8-13  

8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin 

hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 

9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 

10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg 

ik me.’ 

11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je 

verboden had te eten?’ 

12 De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij 

vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 

13 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De 

slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ 

 

Lucas 15: 1-10 

1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 

2 Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man 

ontvangt zondaars en eet met hen.’ 

3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 

4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan 

niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te 

gaan tot hij het gevonden heeft? 

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 

6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel 

in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 

7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan 

over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt 

het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 

9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in 

mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 

10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot 

inkeer komt.’ 

 

ELB 402: 1, 4, 6 

 

Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?  

Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?  

 

En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen Ik naar een naaste 

zocht, waar was jij?  

 

Toen Ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij? Toen Ik dorst en honger had, waar 

was jij?  

 

En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen Ik naar een naaste 

zocht, waar was jij?  

 

Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal ik zijn. Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn.  

En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. Toen Ik naar een naaste 

zocht, waar was jij? 



Verkondiging 

 

Lied 273: 1, 4, 5 

 

Eventuele afkondigingen (bij bericht van overlijden lied 91A: 1) 

 

Gebeden 

 

Bevestiging Dick Aalderink als diaken waarin opgenomen: 

 

 Gezongen gebed om de Heilige Geest: (melodie lied 415) 

 

(de gemeente zingt staande de nieuwe ambtsdrager toe) 

 

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! 

 

 Vraag aan de gemeente:  
 

 

Kort orgelspel terwijl de kinderen van de kindernevendienst terugkomen 

 

 

Viering H.A. 

 

Nodiging 

 

De grote lofzegging 

 

V: De Heer zal bij u zijn 

 

G: De Heer zal u bewaren 

 

V: Verhef uw hart! 

 

G: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

 

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God 

 

G: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 

 



Tafelgebed 

 

Onderdelen van het tafelgebed zijn: 

 

Lied 405: 1  

 

Zingen ‘Als wij dan eten van dit brood..’ 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Vredegroet 

 

Viering van het H. Avondmaal in de lopende variant 

 

We luisteren ondertussen via You Tube naar lied 568a 

 

Hierna neemt de organist het over 

 

Dankzegging 

 

Aandacht collecte 

 

Powerpoint Kerk in Actie: kinderen Columbia 

 

Lied 423  

 

Zegen met gezongen ‘Amen’ 

 

 

 


