
Liturgie Staldienst 14 juni 2020 
 
Thema:  Het Feest gaat door! 
 
Voorganger: Michel van Heijningen (uit Dorkwerd) 
Muzikale bijdrage: Praisegroep Westerkwartier 
Welkom/Mededelingen: Frieda Sloot 
Schriftlezing: Michel Sloot 
Film bij de lezing: enkele gemeenteleden 
Techniek: Boukje de Jong 
 
Deze dienst is voorbereid door de praisedienstcommissie  
van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil  
i.s.m. voorganger Michel van Heijningen, Praisegroep Westerkwartier 
en enkele gemeenteleden. 
 

 
 
 

 
 
 

Welkom          
 
Zingen:    Hemelhoog 391: U roept ons samen  
   

Votum en groet:   Hemelhoog 495: Votum en groet  
  
Gebed           
 
Schriftlezing:  Lukas 14: 15-24      
 
Kinderlied:   Opwekking Kids 216: Een koning geeft een feest  
      
Film bij de lezing 
 
Overdenking           
 
Zingen:   Opwekking 396: Hoor de Bazuin   

  
Mededelingen          
 
Dankzegging en voorbeden         
 
Zingen:   Opwekking 733: 10.000 Redenen   
   
Zegen       
 
Na de dienst:  Opwekking 820: Feest van Genade 
 
  



 

Hemelhoog 391a 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Refrein:  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

(Refrein) 
 
 
Hemelhoog 485: Votum en Groet (Sela) 
Onze hulp en onze verwachting is van God 
onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
 

Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij wacht met zijn Geest in ons. 
 

Onze hulp en onze verwachting is van God 
onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
 

Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij woont met Zijn Geest in ons.  
 

Hallelujah, hallelujah,  Amen. 
Hallelujah, hallelujah,  Amen. 
Hallelujah, hallelujah,  Amen. 
Hallelujah, hallelujah,  Amen, Amen. 
 

Opwekking Kids 216 
Een koning geeft een heel groot feest 
met veel muziek in een mooie zaal. 
Het wordt een hemels bruiloftsfeest, 
met veel pracht en praal! 
Met taart en dans en zang erbij 
en iedereen is blij! 
Een koning geeft een bruiloftsmaal, 
dus kom nu allemaal. 
 
Refrein: 
Er komt een feest 
en iedereen moet feesten. 
Vergeet je huis, je werk en al je geld. 
Kom met je vrienden naar het koninklijk feest. 
Er is nog nooit zo'n feest geweest. 
 
De koning stuurt zijn dienaars rond 
naar al zijn vrienden in de stad. 
Maar iedereen heeft een excuus, 
't is ook altijd wat. 
Een huis gekocht, een trouwerij, 
een reis naar het buitenland. 
Nee, niemand van zijn vrienden komt 
en dat is jammer want… 
 
Refrein: 
Er komt een feest 
en iedereen moet feesten. 
Vergeet je huis, je werk en al je geld. 
Kom met je vrienden naar het koninklijk feest. 
Er is nog nooit zo'n feest geweest. 
 
Ga naar de stad, naar het centrum toe 
en nodig armen en zieken uit. 
En iedereen die je tegenkomt, 
dat is mijn besluit. 
Want jong en oud mag komen bij mij 
en krijgt een toegangskaart. 
En wie niet met ons feesten wil, 
die is het niet waard. 
 
Refrein (2x): 
Er komt een feest 
en iedereen moet feesten. 
Vergeet je huis, je werk en al je geld. 
Kom met je vrienden naar het koninklijk feest. 
Er is nog nooit zo'n feest geweest. 
 
Kom naar het feest! 
 



Opwekking 396 
Hoor de bazuin, de hemel zingt! 
Alles is klaar het feest begint! 
Kijk: bij de poort, die open staat, 
wacht Jezus tot je binnengaat. 
  
Een koningsmaal staat voor je klaar; 
kom, proef zijn vrede en blijdschap maar. 
Vol van zijn liefde zul je zijn, 
van water maakt Hij nieuwe wijn! 
  
Refrein: 
Zing nu dankbaar een blij lied 
voor de Heer, 
kom, geniet van zijn liefde, 
geef Hem eer! 
Neem je plaats aan zijn tafel, 
als zijn kind. 
Alles is klaar het feest begint. 
Alles is klaar het feest begint. 
  
Wie honger heeft wordt goed gevoed; 
de arme geeft Hij overvloed. 
Hemel en aarde, paar je stem; 
juich voor zijn goedheid, klap voor Hem! 
  
Refrein: 
Zing nu dankbaar een blij lied 
voor de Heer, 
kom, geniet van zijn liefde, 
geef Hem eer! 
Neem je plaats aan zijn tafel, 
als zijn kind. 
Alles is klaar het feest begint. 
Alles is klaar het feest begint. 
  
Jezus    (Jezus), 
ik dank U    (ik dank U) 
voor uw liefde   (voor uw liefde) 
en vreugde   (en vreugde). 
Jezus   (Jezus), 
ik dank U   (ik dank U) 
voor het goede  (voor het goede), 
dat U mij geeft   (dat U mij geeft). 
  
Refrein:  
Zing nu dankbaar een blij lied 
voor de Heer, 
kom, geniet van zijn liefde, 
geef Hem eer! 
Neem je plaats aan zijn tafel, 
als zijn kind. 
Alles is klaar het feest begint. 
Alles is klaar het feest begint. 
 

Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opwekking 820 
Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon 
gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
 

Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon 
gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 
 

Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis (2x) 
 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar 
huis 
Kom naar huis (3x) 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis (3x) 
 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis (5x) 

 
 

 


