
Liturgie online dienst 26 juli 2020 Hervormde kerk Ommen (opname 25-7: 10.30 uur) 

Voor de dienst is er orgelspel 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

Woord van welkom  

Koor: Psalm 62: 1, 4, 6  

Metaaldetector hobbyist Henk Bremmer op de akker met zijn gevonden schatten 

Aandacht kindernevendienst  

Kinderlied: Voor mij is geluk https://www.youtube.com/watch?v=RESqGpIyoxA 

Gebed 

Schriftlezingen door lector Hetty de Lange 

1 Kon. 3: 5-14 

5 Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt, ‘zei God, ‘ik zal 

het je geven.’ 

6  Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, 

omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem 

een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. 

7  U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. 

Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. 

8  Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen 

is. 

9  Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid 

kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit 

immense volk van u?’ 

10  Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 

11  en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt-niet om een lang leven of grote rijkdom of 

de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen 

recht en onrecht 

12  zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken 

dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 

13  Ook waar je niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen 

enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. 

14  En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader 

David dat deed, zal ik je een lang leven schenken.’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RESqGpIyoxA


Lied 848: 1, 3, 4, 5 (koor)  

Mat. 13: 44-46 

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. 

Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen 

wat hij had en die akker te kopen. 

45  Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar 

mooie parels. 

46  Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij 

had en die te kopen. 

ELB 58: Zoek eerst het Koninkrijk van God https://www.youtube.com/watch?v=1Xvt4JRLSnA 

Overdenking 

ELB 357: Vreugde vreugde louter vreugde https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ 

Pastorale afkondigingen  

Gebeden  

Aandacht collecte  

Lied 150A (cd Met hart en ziel ) 

Zegen 

Orgelspel 

Dia’s met informatie over de collectes 

https://www.youtube.com/watch?v=1Xvt4JRLSnA
https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ

