
Liturgie 20 juni 2021 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur H.A.  

 

Voor de dienst is er orgelspel door organist Klaas Schaap 

De kerkenraad komt binnen 

Welkom en afkondigingen door lector Janneke Lukas 

Lied 117a : 1, 2 (door de zanggroep) 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord  

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Lied 755: 1, 2 https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4 

 

Aandacht voor de kinderen van de kindernevendienst 

 

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin  

https://www.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0 

 

Gebed  bij de opening van het woord  

 

Schriftlezing Efeze 2: 8-10 door lector Janneke Lukas 

8  Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan 

uzelf; het is een geschenk van God 

9  en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 

10  Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te 

gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4
https://www.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0


Gezang 451 (Liedboek 1973): 1 door de zanggroep 

Alle roem is uitgesloten,  

onverdiende zaligheen,  

heb ik van mijn God genoten,  

'k roem in vrije gunst alleen.  

Ja, eer ik nog werd geboren,  

eer Gods hand, die alles schiep.  

Iets uit niets tot aanzijn riep,  

heeft zijn liefde mij verkoren. 

God is liefd', o eng'lenstem,  

mensentong, verheerlijkt Hem. 

 

 

Overdenking 

 

 

Lied 939 https://www.youtube.com/watch?v=PvYavbBRpPc 

 

Eventuele afkondigingen (eventueel gevolgd (bij afkondiging van overlijden door het 

spelen van de melodie van lied 91A: 1) 

 

Gebeden  

 

Aandacht collecte  

 

Viering H.A. 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 

 

Onderdelen van het tafelgebed zijn: 

 De tekst van lied 405: 1 (gezongen door de zanggroep)  

 

 De zanggroep zingt: 

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


 

 
 

 

* Na het Onze Vader: Ik Geloof (zonder beeld, tekst via de beamer) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA 

Ik geloof in God de Vader  

Die een bron van vreugde is 

louter goedheid en genade  

licht in onze duisternis  

Hij, de Koning van de kosmos  

het gesternte zingt Zijn eer  

heeft uit liefde mij geschapen  

en tot liefde keer ik weer 

 

Ik geloof in Jezus Christus  

Die voor ons ter wereld kwam 

Zoon van God en Zoon des mensen  

Goede Herder, Offerlam  

Door te lijden en te sterven  

groot is het geheimenis  

schenkt Hij mij het eeuwig leven  

dat uit God en tot God is 

 

 Ik geloof dat mijn Verlosser  

door de dood is heengegaan  

en op Pasen God zij glorie  

uit het graf is opgestaan.  

Door het brood dit is Mijn lichaam  

door de wijn dit is Mijn bloed  

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA


geeft de Vredevorst mij vrede  

maakt Hij alle dingen goed 

 

Tekst bij het breken van het brood (waarna ieder het brood eet) 

 

Tekst bij het inschenken van de wijn (waarna ieder drinkt) 

 

Na het delen van het brood en het drinken van de wijn wordt de tekst van lied 381: 6 via 

de beamer getoond en de organist speelt de melodie 

 

Dankzegging 

 

Lied 150A 

Vers 1: zanggroep 

Vers 2: Gemeente 

Vers 3: uitbundig orgelspel waarbij de tekst getoond wordt 

Vers 4: Gemeente  

 

Zegen 

 

Besloten met gezongen ‘Amen’ 


