
Aavonddienst hervormde kerk Ommen NLB, NBV 

 

Kerkgebouw Ommen 
Adres: Kerkplein 1 - 2, 7731 CS Ommen  
 

Volgorde van een gebruikelijke liturgie voor een avonddienst: 

 

welkom en afkondigingen door ouderling van dienst 

 

♫ intochtslied (staande) NLB 280 vres 1, 5,6,7 

 

stil gebed, votum en groet (staande) 

 

♫ aanvangslied NLB 282 vers 1 en 2 

 

gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Haggai 1 vers 1- 13 

 

♫ Psalm 115 vers 1 en 4 

 

verkondiging 

 

♫ NLB 364 vers 2,3,4,5,6 

 

♫ Ik geloof - zie tekst volgende pagina 3 verzen 

 Dit kan op de melodie van het bekende NLB 481 Hoor, de englen zingen d’eer 

 

pastorale mededelingen door predikant 

 

dankzegging en voorbeden (eventueel afgesloten door gezamenlijk Onze Vader) 

 

presentatie collecten (collecten bij de uitgang)  

 

♫ slotlied NLB 823 vers 1 en 5 

 

zegen (staande) afgesloten met het zingen van 3 maal Amen. 

 

 



♫ Geloofsbelijdenis  

(gezongen op melodie NLB 481 Hoor de eng’len zingen d’eer) 

 

1. Ik geloof in God, de Vader, 

Die almachtig, wijs en goed, 

aard’ en hemel heeft geschapen, 

vorm en kleur en overvloed. 

Die de stilte heeft doorbroken 

 

en zichzelf heeft uitgesproken 

in het vleesgeworden Woord, 

opdat ieder naar Hem hoort. 

Dat is wat ik hier belijd, 

mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

2. Ik geloof in Jezus Christus, 

Zoon van mensen, Zoon van God. 

Die als Redder van de wereld 

werd gekruisigd en gedood. 

Maar die opgestaan ten leven, 

 

hemelhoog nu is verheven, 

boven heerschappij en macht, 

die ten onder werd gebracht. 

Dat is wat ik hier belijd, 

mijn geloof, mijn zekerheid. 

 

3. Ik geloof in God, de Trooster, 

Die van oudsher, wereldwijd, 

overal Zijn volk vergadert 

en tot dienen toebereid. 

Met Gods kinderen verbonden, 

 

in vergeving van mijn zonden 

mag ik op de jongste dag, 

opstaan, leven met een lach. 

Dat is wat ik hier belijd, 

mijn geloof, mijn zekerheid. 


