Liturgie Startzondag 25 september 2022 om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk in
Ommen

Voor de dienst via You Tube:
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Machtig God, Sterke Rots

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.


Heer Uw licht en uw liefde schijnen

1. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr. Kom Jezus, kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
2. Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik u toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refr.
3. Staan wij oog in oog met U Heer,
Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refr.
Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
Woord van welkom en afkondigingen door lector Lidy Tent

Psalm 87: 1, 4
Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Lied 276: 1, 3

Drempelgebed

Gesprekje met de kinderen

Kinderlied over het verhaal van vandaag

Filmpje

Schriftlezing door de lector: Matt. 22: 1-14
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn
zoon. 3
Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die
wilden niet komen. 4Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen
de genodigden: ‘Ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten.
Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een
naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6

De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7De koning
ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun
stad in brand steken. 8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het
bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. 9Ga daarom naar de toegangswegen
van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10
De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel
goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11Toen de
koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen
bruiloftskleed droeg, 12en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je
niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13
Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind hem aan handen en voeten en gooi hem
eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 14Velen zijn geroepen,
maar slechts weinigen uitverkoren.’

We luisteren naar lied 229

Overdenking

Lied 388: 1, 4, 5

De kinderen komen terug. Gesprekje.

Promotiefilmpje musical

Eventuele afkondigingen (Bij afkondiging van overlijden zingen we lied 91A: 1

Gebeden
Zingend bidden we uit Geroepen om te zingen 175 (Melodie ‘I am sailing’)
Onze Vader, onze Vader, ging uw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.
Werd uw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.
Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is. Onze Vader, maak ons vrij.
Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door U.
Aandacht collecte

Lied 418: 1, 2

Zegen met gezongen ‘Amen’

