
 

    Orde van dienst  
 
 

Zondag 5 november 2017, 10.00 uur (Oogstdienst) 
 

 

 
Voorganger: ds. Bert de Wit 
Ouderling van dienst: mw. Margot Bouterse-Weggemans 
Organist: dhr. Ger van Eersel 
 
 
Voorbereiden 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
Tijdens een moment van stilte wordt de paaskaars aangestoken 
  (gemeente gaat staan) 

Aanvangspsalm: ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’ (Lied 145: 1, 3)  
(Tijdens het aanvangslied komen kinderen met traptrekker of kruiwagentje een deel van het fruit 
naar binnen rijden. Ze parkeren hun fruit op aanwijzing van de dominee en gaan daarna bij hun 
ouders zitten.) 

Bemoediging en groet: 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 v. de vrede van de Heer zij met u allen 
 g. ZIJN VREDE OOK MET U 
Aanvangspsalm: ‘Zie, aller ogen zijn op U gericht’ (Lied 145: 5) 

(gemeente gaat zitten) 

Gebed om ontferming 
Loflied: ‘Loof God voor de vruchten van boomgaard en land’ (Lied 719) 
 
Horen 

Gebed om de heilige Geest 
Gesprek met de kinderen… 
   (zij verlaten dienst tijdens het zingen van…) 
Lied: ‘Zaaien, maaien, oogsten’ (Lied 716) 

(Als de kinderen naar de nevendienst gaan nemen ze het fruit met hun trekkers en fietsjes weer 
mee.) 

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1:26-31 
Lied: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Lied 981: 1, 2, 3) 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 22:34-40 
Lied: ‘Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven’ (Lied 981: 4, 5) 
Preek 
Lied: ‘Zoekend naar licht hier in het duister’ (Lied 1005) 
 
Delen 

Gebeden: dank, voorbeden, stilte, Onze Vader 
Delen van de gaven 

(De kinderen komen terug in de kerk. Ze nemen weer een aantal fruitbakjes mee in hun trekkers 
en fietsjes en parkeren die voor in de kerk bij de dominee.) 

 
Gaan 
Slotlied: ‘Wat zijn de goede vruchten’ (Lied 841) 
Opdracht en zegen: gemeente zingt AMEN. AMEN. AMEN. 
 


