Liturgie online dienst 9 augustus 2020 Hervormde kerk Ommen
Voor de dienst is er orgelspel
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Psalm 33: 3, 7 (via de zanggroep)
Woord van welkom, bloemengroet, en inleiding op het thema
Toelichting bij de tekst van lied 872
Filmpje zanggroep
Lied 872 via https://www.youtube.com/watch?v=SKMwceuwV-g
Aandacht voor de kinderen van de kindernevendienst
Kinderlied: ‘Zet je voet maar op het water’ van Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=G4hhSC6h4N8

Gebed
Filmpje ‘Varen op de Vecht’ (waarin de schriftlezing uit Mat. 14: 22-33 is opgenomen)
De zanggroep zingt achtereenvolgens:


ELB 187: 1

‘t Scheepke onder Jezus’ hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor ‘t oog.


Als g’ in nood gezeten

Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot,
En op ’t nacht’lijk duister volgt het morgenrood.
Als stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat!


Gezang 445: 3 (Liedboek 1973)

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht

God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht


Gezang 470: 1 (Liedboek 1973)

Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God.
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot’.
Moog ’t hart soms ook sidd’ren,
in ’t heetst van de strijd,
zijn liefd’ en ontferming vertroosten m’altijd.
Overdenking
Lied 939 https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys
Pastorale afkondigingen
Gebeden
Aandacht collecte
Lied 146C: 4, 7 (door de zanggroep)
Zegen
Orgelspel
Dia’s met informatie over de collectes

