
Zoeterwoude 

Liturgie voor zondag 17 oktober 2021 'oogstdienst'        
voorganger: ds. Gea Smit-de Groot;  ouderling: Esther Zonneveld ; diaken: Elly Verboon;  

organist: Harry Lichtendonk; koster: Arie v Kapel; geluid Herman v.d. Laken 

 

Orgelspel: Fuga (opus X nr16)  C.F. Ruppe (1735-1826) 

Welkom en mededelingen  

Staande zingen we: Psalm 84:1 en 2  

Moment van stilte 

Bemoediging   Onze hulp is in de naam van de Heer 

   die hemel en aarde schept 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen 

Groet: Voorganger:  De Heer is met u allen 

 Gemeente:     Zijn vrede is met u   (gemeente gaat zitten) 

Lied 365: 1, 2 en 7 ‘Wij dragen onze gaven’ 

Uitleg oogststuk door Elly Verboon   

Als je eerlijkheid plant, zul je vertrouwen oogsten. 
Als je goedheid plant, zul je vrienden oogsten. 
Als je nederigheid plant, zul je grootsheid oogsten.  
Als je doorzettingsvermogen plant, zal je overwinning oogsten. 
Als je aandacht plant, zul je harmonie oogsten. 
Als je vergeving plant, zul je verzoening oogsten. 
Als je geloof plant, zul je wonderen oogsten.  

Gebed om ontferming 

Lied 274: 1, 2 en 3  'Wij komen hier ter ere van uw naam' 

Gebed bij het openen van de Bijbel 

Eerste Schriftlezing: Psalmen 148 

148  

 
1Halleluja! 

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel, 

zing voor hem, hoog daarboven. 
2Al zijn engelen, zing voor hem, 

zing, alles wat in de hemel leeft! 
3Zon en maan, zing voor hem. 

Zing, alle heldere sterren. 
4Zing voor hem, hoge hemel, 

en ook het water daarboven. 
5Zing allemaal voor de Heer, 

want jullie bestaan omdat hij het wilde. 
6Hij gaf jullie een plek voor altijd. 

Zijn besluiten veranderen niet. 
7Zing voor de Heer, bewoners van de aarde. 

Zing, dieren in de diepe zee, 

8bliksem en hagel, sneeuw en wolken, 

en winden, die doen wat hij zegt. 
9Zing voor hem, bergen en heuvels, 

en alle bomen en planten. 
10Zing, wilde en tamme beesten, 

alle kleine dieren, en alle vogels. 
11Zing voor hem, koningen en heersers, 

en alle landen en volken op aarde. 
12Zing voor hem, mannen en vrouwen, 

alle mensen, jong en oud. 
13Zing allemaal voor de Heer! 

Want hij heeft alle macht 

op aarde en in de hemel. 
14De Heer heeft Israël sterk gemaakt. 

Iedereen kent het volk van de Heer, 

het volk dat bij hem hoort. 

Halleluja! 

Bijbel in Gewone Taal  



 

 

Lied 103c: 1, 2, 4 en 5   'Loof de Koning heel mijn wezen' 

 

Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 1:15-20 
15Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 

eerstgeborene van heel de schepping: 
16in hem is alles geschapen, 

alles in de hemel en alles op aarde, 

het zichtbare en het onzichtbare, 

vorsten en heersers, machten en krachten, 

alles is door hem en voor hem geschapen. 
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 

Oorsprong is hij, 

eerstgeborene van de doden, 

om in alles de eerste te zijn: 
19in hem heeft heel de volheid willen wonen 
20en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, 

alles op aarde en alles in de hemel, 

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

Nieuwe Bijbelvertaling 

 

Lied 630: 1 en 4  'Sta op een morgen ongedacht' 

 

Verkondiging 

Meditatief orgelspel: Voluntary No 5 Henry Héron (1730-1795) 

 

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader (door Elly) 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals 

ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Aankondiging en opdracht van de gaven 

 

Staande zingen we: Lied 704: 1. 2 en 3  ‘Dank, dank, nu allen God’ 

Zegen   Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 

Orgelspel: Fantasia in eco movendo in registro Adriano Banchieri (1567-1634) 

 

 

 

 


