
Liturgie 23 januari 2021 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur H.A.  

 

Voor de dienst is er orgelspel door organist Frans Dijkstra 

De kerkenraad komt binnen 

Welkom en afkondigingen door lector Lidy Tent 

 

Lied ‘Uit de diepten’  

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord  

 

Lied 273: 1, 4, 5  

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Lied 854 

 

Aandacht voor de kinderen van de kindernevendienst 

 

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin  

 

Gebed  bij de opening van het woord  

 

Schriftlezing: Jona 2 door Lidy Tent 

1 Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

2  ‘In mijn nood roep ik de HEER aan  

en hij antwoordt mij.  

Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp- 



u hoort mijn stem! 

3   U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.  

Door kolkend water ben ik omgeven,  

zwaar slaan uw golven over mij heen. 

4   Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.  

Maar eens zal ik opnieuw  

uw heilige tempel aanschouwen. 

5  Het water stijgt tot aan mijn lippen,  

muren van water storten op mij neer,  

zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 

6  Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,  

naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.  

Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,  

o HEER, mijn God! 

7  Nu mijn levensadem mij verlaat  

roep ik u aan, HEER,  

en mijn gebed komt tot u  

in uw heilige tempel. 

8  Zij die armzalige afgoden vereren,  

verlaten u, trouwe God. 

9  Maar ik zal mijn stem in dank verheffen  

en u offers brengen;  

mijn geloften los ik in.  

Het is de HEER die redt!’ 

10 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 

 

Psalm 116: 1, 2  

 

 

Overdenking 

 

 

Lied 155: 1, 8, 9  

 

Eventuele afkondigingen  

 

Gebeden  

 

Aandacht collecte  



Viering H.A. 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 

 

Lied 344 

 

Delen van brood en wijn 

 

Lied 381: 6  

 

Dankzegging 

 

Lied 939  

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  


