
Liturgie 19 februari 2023 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur  – 

Jongegezinnendienst 

 

Voor de dienst: 2 liedjes door het kinderkoor 

 In uw huis  

 Van A tot Z 

 

Afkondigingen door de lector Lidy Tent direct gevolgd door welkom van Sanne 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

 

Lied: Heer u kent mij als geen ander  

 

Gebed 

 

2 liedjes door het kinderkoor 

 Nooit alleen 

 Place to be 

 

Schriftlezing door Anja uit Handelingen 17: 24 – 27 uit ‘De bijbel in gewone taal’  

24Ik kom jullie vertellen over de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat er leeft. Hij is 

de Heer van hemel en aarde. Die God woont niet in tempels die door mensen gebouwd 

zijn. 25Mensen hoeven ook niet voor hem te zorgen. Hij heeft niets van hen nodig, want hij 

geeft het leven aan alle mensen. Hij laat hen ademhalen en hij zorgt voor alles. 
26God heeft uit één mens alle volken gemaakt. En hij gaf de mensen de hele aarde om op te 

leven. Hij bepaalde waar ze moesten gaan wonen, en voor hoe lang. 27Zo zorgt hij ervoor dat 

de mensen hem zoeken. Ze proberen hem te vinden, ook al is dat moeilijk. Toch is hij niet ver 

bij ons vandaan. 28Want God laat ons leven, bewegen en bestaan. Eén van jullie Griekse 

dichters heeft gezegd: ‘God heeft ons gemaakt. Wij lijken op hem.’ 
29Ja, wij lijken op God. Maar we kunnen geen beeld maken dat echt op God lijkt. Zelfs niet 

als we goud voor dat beeld gebruiken, of zilver of steen. Want het blijft gewoon een beeld dat 

door mensen bedacht en gemaakt is.’ 

 

 

Lied: Onder boven voor en achter 

Sketch  

De kinderen zoeken de verstopte stukjes van de puzzels 

Overdenking  



2 liedjes door het kinderkoor 

 Allerleukste liedje 

 U die U bent 

 

Eventuele afkondigingen   

 

Dank gebed 

 

Aandacht collecte 

 

Schrijfactie Z.W.O. (Powerpoint) 

 

Zegenlied: Ik wens jou  

 

Zegen 

 


