
Liturgie online dienst 21 juni 2020 om 10.00 uur Gereformeerde kerk Ommen 

 

Lied: Abba Vader https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4  

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

Inleidend woord van welkom en bloemengroet  

Lied 885 Groot is Uw trouw o Heer https://www.youtube.com/watch?v=C-7NeYNVOJY 

Filmpje met 2 vaderdag ervaringen : Martin Katerberg en Jurgen Bremmer  

7 gebeden met aansteken van de kaarsen (met gebed om de heilige Geest) 

‘k Stel mijn vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=4hn-YHqrLtw 

Moment voor de kinderen: filmpje 

Kinderlied “Dank U wel’  

https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ&feature=youtu.be  

Filmpje: De haren op je hoofd  

Lezing Mat. 10: 26-32 door Lidy Tent 

26  Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets 

is geheim dat niet bekend zal worden. 

27  Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor 

gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 

28  Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever 

bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 

29  Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie 

Vader het niet wil. 

30  Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 

31  Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 

32  Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de 

hemel. 

Wees niet bevreesd https://www.youtube.com/watch?v=y1sXTSlh1VM  

Overdenking 

Lied Ik zal er zijn https://www.youtube.com/watch?v=CPo-D8urgpA  
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Afscheid Lex Jaspers 

Wees gezegend (lied 814) (via c.d.) 

Pastorale afkondigingen 

Gebeden 

Aandacht collecte  

Viering H.A. 

Waarin opgenomen: Heilig, heilig, heilig (lied 405: 1 uit de dienst van 26 januari 2020 

Ommen)  

Lied 418: 2, 3, 4 (uit de dienst van 26 januari 2020 Ommen)  

Zegen 

 

Lied ‘Ik zal er zijn’ https://www.youtube.com/watch?v=KCE3jZof2wk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KCE3jZof2wk

