
Liturgie zondag 20 juni Hervormde Gemeente te Ommen 
 
orgelspel 
afkondigingen door ouderling van dienst 

♫ intochtslied Lied 385: 1  De tafel van samen, de tafel is gedekt 
stil gebed, bemoediging en groet 

♫ aanvangslied Ps 107: 1 
Leefregel Rom 13: 8 - 10 

♫ lied  Ps 107: 3 
Gebed 
 

♫ kinderlied passend bij schriftlezing van kindopzondag.nl 
Link bij lied 388  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Kerkliedwiki  (ik vind zelf de 

versie van Leona Philippo het mooist) 
kindernevendienst door de leiding 
 

DIENST VAN HET WOORD 
schriftlezing(en)  
OT  Num 21: 4 – 9 ( over ‘dat saaie brood in de woestijn’) en  
NT  Joh 4: 28- 42 (over ‘ik leef van gehoorzaamheid aan God’ –Bijbel in Gewone Taal) 

♫ lied voor de verkondiging  Lied 333 Kom, Geest van God 
verkondiging 

♫ lied na de verkondiging  Lied 800: 1 en 3  Wat zou ik zonder U geweest zijn 
Pastorale mededelingen door voorganger ¹ 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 
V: De Heer heeft zijn Tafel aangericht, voor al wie hem geloven en hun vertrouwen op 
hem stellen. Als dienaren van Jezus Christus nodigen wij u, en allen die hun heil van Hem 
verwachten, uit om en dankbaar, gelovig en vol goede moed in te stemmen met de 
lofprijzing en brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen: … 
 
DE GROTE LOFPRIJZING 
v. De Heer zal bij u zijn! 
v. Verheft uw harten! 
v. Laten wij danken de Heer  
    onze God 

a. De Heer zal U bewaren! 
a. Wij hebben ons hart bij de Heer. 
a. Het past ons de Heer te danken! 

 
Ja, met recht en reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit enz. naar nr. 20 (blz 263 – 265) 
uit het Dienstboek een proeve. 
 
I.p.v. het aangegeven Heilig, heilig, heilig zingen we Lied 413 1 en 2  Grote God wij loven U 
 
Inzettingswoorden en gebed om de Geest 
 
We zingen: “Lam Gods”  lied 408 e 
 

https://www.kerkliedwiki.nl/Voor_ieder_van_ons_een_plaats_aan_de_tafel#:~:text=%20%20%20Voor%20ieder%20van%20ons%20een,at%20the%20table%20%2021%20more%20rows%20


V: Heer, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt,  
    maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 
Als vredegroet zingen: Lied 397  Vrede gaat van hand tot hand 
 
De gemeenschap van brood en wijn.  
 
Dankgebed, besloten met het Gebed des Heren 
 
Slotlied  Lied 72 uit de bundel ‘’ Tegen het donker’’  
 Melodie Van ganser harte loof ik Hem  (ps 111) 
 
Dit is ons teken aan de wand, 
een vingerwijzing van Gods hand, 
dit Woord ten leven opgeschreven. 
Een leesbaar Woord voor wie belijdt 
dat God alleen het hart verblijdt. 
Zijn liefdeswoord vervult ons leven! 
 
Wij zijn verzadigd met dit Woord. 
Wij delen het, zingen het voort; 
het tilt ons hoger dan ons vragen. 
Als balling onder vreemde vlag, 
gevoed door psalmen in de nacht, 
worden wij door dit Woord gedragen. 
 
Zegen 
 
 
 


