
Liturgie 9 januari 2022 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

 

Organist Gerrit Hilberink 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de lector Berendien Hellingwerf 

 

Psalm 139: 8, 9  

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Lied 883 

 

Inleidend woord 

 

Voorbede voor hen die niet gezien worden of zich niet gezien voelen 

  

Gods volk wordt uitgeleid  

Gods volk wordt uitgeleid, 

Zij gaat met vreugde voort, 

En de bergen en heuv'len 

Juichen rondom haar. 

Alles zingt erbij, 

Zelfs de bomen zijn blij 

En zij klappen voor hun God. 

 

En de bomen in het veld 

Zullen klappen voor Hem 

En de bomen in het veld 

Zullen klappen voor Hem 

En de bomen in het veld 

Zullen klappen voor Hem 

En wij gaan vrolijk voort. 

 

Aandacht kindernevendienst  



 

Lied kinderen: Wie is Jezus? 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing door Berendien Hellingwerf: Genesis 16 

 

1 Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, 

Hagar. 

2  ‘Luister, ‘zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn moederschoot gesloten. Je 

moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ 

Abram stemde met haar voorstel in 

3  en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar 

in Kanaän. 

4 Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, 

verloor ze elk respect voor haar meesteres. 

5  Sarai zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij 

verantwoordelijk! Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze 

zwanger is toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de HEER maar beoordelen wie 

er in zijn recht staat: ik of jij.’ 

6  Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte 

Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. 

7 Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan 

de weg naar Sur ligt. 

8  ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben 

gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, ‘antwoordde ze. 

9  ‘Ga naar je meesteres terug, ‘zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer 

gehoorzaam.’ 

10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen 

zullen zijn. 

11  Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël 

noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. 

12  Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. 

Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ 

13  Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het 

zien. Want, ‘zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ 

14  Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en 

Bered. 

15 Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had 

Ismaël. 

16  Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. 



Lied 804: 1, 2  

 

Overdenking  

 

Gezang 487: 1 (Liedboek 1973)  

 

Eventuele afkondigingen 

 

Gebeden  

 

Aandacht collecte  

 

ELB 82 : 1, 2  

 

God die ons heeft voorzien  

en kent bij onze naam,  

die ons ten leven riep  

en houdt in het bestaan,  

Hij heeft ons voorbestemd  

te lijken op Zijn Zoon  

die mens is zoals wij  

en in ons midden woont 

 

Hij heeft Zijn eigen Zoon  

geen enkel leed bespaard.  

Hij heeft ten einde toe  

Zijn Geest geopenbaard.  

Als God zó voor ons is,  

wie zal dan tegen zijn?  

Al wat ons overkomt  

zal hoop en zegen zijn. 

 

 

Zegen  


