Liturgie morgendienst Gereformeerde kerk Ommen op 25 oktober 2020 om 9.30 uur
Ouderling van dienst: Johan van der Linde
Organist: Gerrit Hilberink

Voor de dienst orgelspel

Tijdens het binnenkomen van kerkenraad en doopouders speelt de organist de melodie
van het dooplied ‘Verbonden met vader en moeder’

Woord van welkom en afkondigingen door Freddy Jansen

Lied 139B: U doorgrondt en kent mij (tekst beamer, geluid van Nederland Zingt)
https://www.youtube.com/watch?v=gSHMXBGYyuM

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Aandacht voor de kinderen die thuis mee kijken


Werkblad tonen

ELB 459 Lees je bijbel bid elke dag https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Orde van dienst bij de doop
Presentatie

We bekijken 2 filmpjes waarin de doopouders zichzelf en hun gezin voorstellen en een foto
van de dopelingen:
Filmpje familie Doldersum (90) gevolgd door de foto van Jens Doldersum
Filmpje familie Winters (86) gevolgd door de foto van Ruben Winters

Het koortje zingt daarna het refrein van ELB 471: Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat de Vader je kent,
Weet je dat je van waarde bent,
Weet je dat je een parel bent,
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Doopgebed
Doopvragen aan de ouders en antwoord
We luisteren naar ‘God kent jou vanaf het begin’ via You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc

Doop en handoplegging

Ontsteken van de doopkaarsen
De namen van de gedoopte kinderen worden in het doopboek geschreven.
Ondertussen is er orgelspel totdat de gedoopte kinderen de kerk zijn uitgedragen

Gebed bij de opening van het woord: Psalm 25: 2 door het koortje
Schriftlezing: Daniël 1: 6-15 door Freddy Jansen
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Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.
Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja
Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego.
Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de
onthouden.

9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was.
10 Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft
bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan
jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’
11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan
Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen:
12 ‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water
drinken.
13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen
eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’
14 De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen.
15 Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle
jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen.
Lied 902: 1, 5 door koortje waarbij de tekst via de beamer getoond wordt
Verkondiging
Lied 1005 Zoekend naar licht https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het luisteren naar de melodie van Lied
91A: 1 waarbij de tekst via de beamer getoond wordt
Gebeden
Collecte bij de uitgang (nog even de doelen via de beamer tonen)
Lied ‘k stel mijn vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=4hn-YHqrLtw
Zegen (gezamenlijk gesproken Amen)
Orgelspel
Na afloop van de dienst kunnen de doopouders gefeliciteerd worden in zaal ABC

