
15 mei,  09.30 uur in de Hervormde Kerk Ommen 

 

- Woord van welkom 

 

- Psalm: 65: 1, 2, 5 

 

- Stil gebed  

 

- Bemoediging en groet 

 

- Inleiding bij de dienst: Christelijk Gebed en Mindfullness 

 

- Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God 

 

- Verootmoediging en Genadeverkondiging 

 

- Lied 886: Abba Vader  

 

- Leefregel: Rom. 8: 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te 

leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God 

aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En 

als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met 

Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister. 

 

- Gebed bij de opening van de Schriften 

 

- Kinderen: Joh. 13: 31-35 + lied: ‘als je geen liefde hebt voor elkaar’ HH 388, Alles wordt 

nieuw III/19 

 

- Rom. 8: 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En 

zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 

onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons 

sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we 

hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij 

hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26En bovendien 

komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God 

moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons hart 

doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen 

overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

 

Lied 906: 1, 7 God is tegenwoordig  

 

- Mt. 6: 5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en 

op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun 

loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot 

je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 

belonen. 7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die 

denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! 

Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.  



 
9Bid daarom als volgt: 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 
13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

[Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.] 
14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie 

vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin 

vergeven. 

 

- Lied 908: 1, 2, 3 

 

- Verkondiging 

 

- Lied 908: 4, 5 

 

- Gebeden 

 

- Inzameling van de gaven 

 

- Slotlied: 416 

 

- Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 


