
                                                 5e zondag van de herfst  

      OOGSTDIENST 

Zondag 17 oktober 2021  

 
    Dienst van Woord, Gebed en Zang, 

waarin Wies Josje Docters van Leeuwen en Lieze Uithol worden gedoopt. 

 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

 

 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Erna de Lange (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   Adrie Berends 

Zang:  Liselotte van Rijswijk,  

op de piano begeleid door Marlene Lakerveld 

Ontvangst: Jannie van den Oever 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen, waaronder de huwelijkskaarsen, worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v.: Genade en vrede voor u en jou van God, onze Vader  

     en van Jezus Christus onze Heer 

     in gemeenschap met de Heilige Geest. 

a.: Amen 

Allen gaan zitten 

 

Zingen:  Lied 216    (‘Dit is een morgen als ooit de eerste’) 



INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed:  

v.: ………………………….. 

      …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen 

 

Zingen:  Lied 913: 1  (‘Wat de toekomst brengen moge’) 

 

    BEDIENING VAN DE DOOP 

 

Inleidend woord en gesprekje met de kinderen. 

 

Zingen:  Lied 348: 1 - 3    Ondertussen komen de kinderen binnen. 

 

Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen  

en zegt ons laat de kind’ren tot Mij komen,  

want hunner is het koninkrijk. 

 

Hier zijn wij dan, van U is ’t jonge leven,  

het moet U dankend worden weergegeven  

want alles komt uit uwe hand. 

 

Reeds staat Gij klaar en komt ons vriend’lijk tegen,  

uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,  

eer wij U zoeken zijt Gij daar. 

 

Presentatie door de ouderling van dienst. 

    Gemeente, we zijn blij dat Sebastiaan en Yolanda Docters van Leeuwen en Siebe en Samantha  

    Uithol hier gekomen zijn met hun dochters om hen te laten dopen. 

 

Vraag aan de doopouders: 

    Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige  

    Geest? 

 

Alle ouders antwoorden: Ja. 

 

    Sebastiaan en Yolanda met welke naam zal jullie dochter gedoopt worden? 

Sebastiaan en Yolanda:  WIES  JOSJE 

    Siebe en Samantha met welke naam zal jullie dochter gedoopt worden? 

Siebe en Samantha:   LIEZE 

    Mogen deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 

 

Zingen:  Lied: 781  (‘Kind van God gegeven’) 

Liselotte    zingt vers 1  

Allen         zingen vers 2  

Liselotte    zingt vers 3  

Allen          zingen vers 4 

 

Doopgebed 

v.: ………………………….. 

 

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 

 

Allen gaan staan  



v.: Gemeente, wij worden getuigen van de doop van Wies en Lieze, 

     en gedenken onze eigen doop. 

     Laten we daarom samen ons geloof belijden.   

 

Zingen:  Lied 344  (‘Wij geloven één voor één en ook samen’) 

 

Allen gaan zitten, de doopouders blijven staan. 

 

Het doopwater wordt ingeschonken door Diewertje, Pleun en Noud, met hulp van de diaken. 

 

DOPEN VAN WIES JOSJE DOCTERS VAN LEEUWEN EN LIEZE UITHOL 

 

v.: …………………. ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 

Zegen  

v.: Wees gezegend, jij kind van God.      

 

Dooptekst:  

 

Overhandigen van de Doopkaars. 

De diaken steekt de doopkaars aan aan de Paaskaars en overhandigt die aan de doopouders met de 

woorden:  

Ontvang het licht van Christus. 

 

Geloften: 

Sebastiaan en Yolanda, beloven jullie een goede vader en moeder voor Wies te zijn en samen alles te 

doen voor haar geluk en haar in liefde trouw te blijven welke weg zij ook in de toekomst zal gaan?  

 

Sebastiaan beloof je Wies voor te gaan op de weg die Christus, onze Heer heeft gebaand en ook haar 

te dragen in je gebed?  

 

Yolanda beloof je Sebastiaan te steunen in zijn voorgaan op de weg van het geloof? 

 

Elke ouder antwoordt:  Ja.  

 

Siebe en Samantha, beloven jullie een goede vader en moeder voor Lieze te zijn en samen alles te 

doen voor haar geluk en haar in liefde trouw te blijven welke weg zij ook in de toekomst zal gaan?  

 

Siebe beloof je Lieze voor te gaan op de weg die Christus, onze Heer heeft gebaand en ook haar te 

dragen in je gebed?  

 

Samantha beloof je Siebe te steunen in zijn voorgaan op de weg van het geloof? 

 

Elke ouder antwoordt:  Ja.  

 

VERWELKOMING 

 

Allen gaan staan. 

 

v.: Gemeente, draag Wies en Lieze, die gedoopt zijn, in uw gebeden 

     en ga samen met hen de weg van het Koninkrijk.  

Gemeente zegt: Welkom kinderen van God,  

welkom in de kerk van Christus,  

wereldwijd en in ons midden. 

 



Allen gaan zitten. 

 

Bijschrijven van de dopelingen in het gedachtenisboek. 

 

Liselotte zingt:   ‘Mag ik dan bij jou.’ 

 

De kinderen gaan naar de zondagsschool. 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

1e Lezing  Psalm 67 

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 

 

2 God, wees ons genadig en zegen ons, 

  Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

  En heel de wereld uw reddende kracht. 

 

4 Dat de volken u loven, God, 

  Dat alle volken u loven. 

5 Laten de naties juichen van vreugde, 

  Want u bestuurt de volken rechtvaardig 

  En regeert over de landen op aarde. 

6 Dat de volken u loven, God, 

  Dat alle volken u loven. 

 

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 

  God, onze God, zegent ons. 

8 Moge God ons blijven zegenen, 

  Zodat men ontzag voor hem heeft 

  Tot aan de einden der aarde. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God.  

 

Zingen:  Lied 67: 3 (‘De aarde heeft de vrucht gegeven die door de hemel is verwekt’) 

 

Evangelielezing  Marcus 10: 13 - 16 

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de 

leerlingen berispten hem. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 

kinderen tot me komen, houd ze niet tegen, want koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 

15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 

binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

DIENST VAN DE DANKZEGGING 

 

Liselotte zingt een bewerking van Lied 53  (uit: Liefste lied van overzee II) 

 



Voor de schepping en haar vruchten,-  

God moet gedankt! 

Voor de zon, de wolkenluchten,-  

God moet gedankt! 

Voor wat groeit in het verborgen  

als wij slapen zonder zorgen  

om die schoot vol brood voor morgen,-  

God moet gedankt! 

 

Voor de kind’ren ons gegeven,-  

God moet gedankt! 

Voor de liefde en het leven,-  

God moet gedankt! 

Voor de bloemen met hun kleuren,  

voor de oogst met vele geuren,  

voor de vogels met hun lied,-  

God moet gedankt! 

 

Voor de Geest als bron van leven,-  

God moet gedankt! 

Voor zijn vruchten ons gegeven,-  

God moet gedankt! 

Om wat telkens weer verwondert:  

trouw ons op het hart gebonden,  

liefde die wij ondervonden,-  

God moet gedankt! 

 

Woord over de oogst. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling: 

De eerste rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. 

 

De tweede rondgang is bestemd voor de diaconie. De opbrengst is voor ‘Kerk in actie / Rwanda’. 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. 

       ……………………….  

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied  Lied 416 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 



 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

De deurcollecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij.  

 

 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en iets te drinken in het Achterschip. 

 

 

 

NB: Als u een gift wilt overmaken, kunt u dit doen door een bedrag over te maken naar 

bankrekeningnr: NL28 RABO 0373715137 t.n.v.: CvK Herv. Gemeente Ammerstol.  

Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 24 oktober 2021, is er een dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw Ineke Koning-Polet uit Gouda. 

 

 

 

 

 

 

 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


