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Liturgie van dienst op zondagmorgen 29 jan. 2023 ´Scholenzondag` 

 

Welkom 

 

Introïtus: Psalm 26 vers 8 (OB) 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Aanvangstekst: Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat 

ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de 

lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 

 

Zingen: Psalm 146, 1 en 5 (OB) 

 

Gebod van God   

 

Door dominee:  

We gaan nu de Wet lezen, maar eerst horen wij Wie ons deze wet heeft gegeven.  

Er staat namelijk eerst:  

 

Door Nora van der Plas (groep 7):  

‘Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de 

macht van de zonde heeft bevrijd.’ 

 

Door dominee:  

Hoe kun je bij God blijven, Die jou bevrijdt van zonde?  

Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons  

Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg. 

 

Door Nora van der Plas (groep 7):  

* Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je  

net zoveel of meer liefhebben als God.  

* Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die  

vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is. 

* Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek  

dus niet. 

* God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God  

beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht  

hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan  

werken en geld verdienen alleen. 
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Door Sara de Kruijf (groep 7): 

* Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze  

hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul  

je een goed leven hebben. 

* Je zult niemand vermoorden of blijven haten. 

* Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk  

of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in  

andere relaties die je hebt. 

* Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag  

behandeld wilt worden. 

* Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen. 

* Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet  

jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit. 

 

Door dominee:  

Samengevat: 

Je zult God liefhebben met alles wat je bent  

en met alles wat je hebt, met je hoofd, met je hart en met je handen  

en je naaste zul je liefhebben als jezelf.  

Dat is kort en goed wat God in Zijn Woord tegen ons zegt. Amen 

 

Zingen: Psalm 99, 8 (OB) 

 

Gebed om de opening van Het Woord en de verlichting door de Heilige 

Geest 

 

Zingen: Lees je Bijbel bid elke dag… (OTH 539) 

 

Schriftlezing:   

 

Lukas 14, 12-17 door Jonne de Wit (groep 8) 

12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- 

of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet 

uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en 

het u vergolden wordt. 

13 Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, 

verminkten, kreupelen en blinden. 

14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u 

vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. 

15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: 

Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 
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16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en 

nodigde er velen. 

17 En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de 

genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 

 

Lukas 14, 18-24 door Laurens Kwakernaak (Groep 8) 

18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei 

tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te 

bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 

19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te 

keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 

20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet 

komen. 

21 En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd 

de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de 

straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en 

blinden hier binnen. 

22 En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er 

plaats. 

23 En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en 

dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 

24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn 

maaltijd proeven zal. 

 

Preek   ´Kom binnen… Kom tot Mij, dan ben je Thuis!` 

 

Zingen kinderen voorin de kerk:   

 

1. Themalied: Het grote feest 

 

kinderen:  

Er was eens een koning,  

die gaf een heel groot feest;  

zijn vrienden zouden komen  

maar niemand is geweest,  

zij lieten allen weten:  

hoe zeer het ons ook spijt,  

om nu te komen eten  

hebben wij echt geen tijd. 

 

Allen: 

De koning zond zijn boden  

toen weer uit het paleis:  
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De rijken die ik noodde,  

stellen op 't feest geen prijs,  

ga daarom naar de wegen,  

haal blinden van de straat  

en stakkers uit de stegen,  

nog is het niet te laat.  

 

Allen:  

Geef hun de ereplaatsen,  

nu gaan de armen voor,  

de eersten worden laatsten, 

maar 't feest, het feest gaat door! 

 

2. Laat de kinderen tot mij komen 

 

kinderen:  

Laat de kind’ren tot Mij komen  

Alle alle kind’ren  

Laat de kind’ren tot Mij komen  

Niemand mag ze hind’ren  

Want de poorten van Mijn rijk  

Staan voor kind’ren open  

Laat ze allen groot en klein  

Bij Mij binnen lopen 

 

Allen: 

Laat de mensen tot Mij komen  

Over alle wegen  

Laat de mensen tot Mij komen  

Houdt ze toch niet tegen  

Want de poorten van Mijn rijk  

Staan ook voor hen open  

Als ze aan een kind gelijk  

Bij Mij binnen lopen 

 

 

3. Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 

kinderen 

Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid.  

En dit alles krijgt u bovendien, hallelu, halleluja.  

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
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Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord.  

dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja.  

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Allen:  

Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan hallelu, halleluja.  

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Collecte 

 

Dankgebed en Voorbede 

 

Zingen: Psalm 43, 4 (OB)  

 

Zegen 

 


