
Liturgie ochtenddienst 9 oktober 2022 - Hervormde Gemeente Ommen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied   ELB 374:1, 2, 3 (O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring) 

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Refrein: 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:  

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een am, 

sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.  Refrein 

 

3.Als Christus komt met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.  Refrein 

 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

Introductie 

 

Aanvangslied   Psalm 24:1, 5 (De aarde en haar volheid zijn) 

 

Leefregel   Romeinen 6:10-14 (NBV21) 

 

Lied     Lied 836:1, 2, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt) 

 

Gebed 

 

Kinderlied   Weerklank 561 (Tien melaatsen, m. Hoger dan de blauwe luchten) 

1. Kijk, daar zijn tien zieke mannen. 

Alle tien zijn ze melaats. 

Ze zijn uit hun dorp verbannen, 

want voor hen is er geen plaats. 

 

2. Dan komt Jezus in die streken. 

‘Jezus, Heer, heb medelij!’ 

En als Hij ze zo hoort smeken, 



dan gaat Jezus niet voorbij. 

 

3. ‘Ga je aan de priesters tonen 

en geloof wat Ik je zeg: 

je mag nu weer thuis gaan wonen, 

want je ziekte gaat weer weg.’ 

 

4. Negen mannen zijn verdwenen. 

Eentje keert er dankend weer. 

Negen zijn dat echt vergeten, 

maar die ene looft de Heer! 

 

5. Dank U, Here, voor de dingen, 

dat U steeds mijn leven leidt. 

Dat ik ook van U mag zingen. 

Geef mij echte dankbaarheid. 

 

Kindermoment   n.a.v. thema kind op zondag “wat zeg je dan?” 

 

Schriftlezing   Lukas 13:22-30 (NBV21) 

 

Lied    Lied 565: 1, 4, 5, 6 (Het hoogste woord daalt uit het licht)  

 

Verkondiging    

 

Lied    Lied 799:1, 2, 6 (Komt kinderen niet dralen) 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Presentatie collecten 

 

Slotlied    Psalm 118:6, 7 

 

Zegen 

Lied    Lied 431c 


