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

Voor de dienst via You Tube: (kwartier voor aanvang dit blokje achter elkaar starten) 

 

 10.000 redenen via You Tube (tekst en beeld, dus zo afspelen) 

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU 

 

 Machtig God, Sterke Rots https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68 

(alleen de muziek van You Tube, geen beeld, tekst beameren) 

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 (alleen de muziek van You Tube, geen beeld, 

tekst beameren) https://www.youtube.com/watch?v=ENRmFMl5YWY 

 

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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68
https://www.youtube.com/watch?v=ENRmFMl5YWY


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. 

 

-Afkondigingen 

-Lied 288: 

-Onze Hulp en Groet 

-Inleidend woord 

-Lied 276: 1, 3 

-Gebed 

-KND 

-Wij zingen met de beamer:   “Een Hemels Feest” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws4EmcFbcPE 

 

-Bijbellezing: Lucas 14: 15-23 

-Overdenking  

-Zingen lied 388 

-Onderwijzing 

-Doop van Lisa 

-Vragen aan de ouders 

-Vraag aan de gemeente 

 

Allen staan: Gemeente draag Lisa in uw gebeden 

en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 

Allen zeggen:  Welkom kind van God. 

Welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws4EmcFbcPE


-Geschenk 

-Dooplied:  “Doop” 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc 

-Bericht van overlijden 

Wij zingen: Lied 121: 4 

-Gebeden  

-Wij eindigen het gebed met het samen zingen van Lied 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. 

 

-Collecte 

-Lied 418: 1, 2 

-Zegen  

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc

