
Protestantse gemeente  
Michaëlkerk  

Leersum 
 

zondag 16 oktober 2022 
-vijfde zondag van de herfsttijd- 

 
we vieren de doop van  
Levine Nora Hendrikse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er is -als altijd- oppas voor de kleinsten 
en nevendienst voor de kinderen in de basischoolleeftijd 

 
voorganger:  ds. Pieter Goedendorp 
begeleiding:   Wim ter Haar 
lector / ouderling:  Marian Clarijs 
diaken:   Gerriëtte  Jorritsma 
CvK:    Roland van Barneveld  
nevendienst:  Janneke van Rooijen (j.),  

Marjon van den Ham (o.)  
beamer:   Gerben Jacobs, Martijn Rijksen,  

Jorine van den Brink 
koster:   Henk Boeve 
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orgelspel en mededelingenvideo 
 
welkom 
 
opmaat 
we zingen: “Gezegend die de wereld schept…” Lied 984: 1, 2, 3 en 4 
 
hand op het hart 
 
(we gaan staan) 
 
moment van inkeer, votum en groet  
 
psalm van de zondag 
we zingen: “Loof God de Heer…” Psalm 105 en 1 en 3   
 
bij deze dienst 
 
openingsgebed 
 
loflied 
we zingen: “Zonne en maan” Lied 303 
 
(de kinderen gaan tijdens het naspel naar de nevendienst) 
 
Schriftlezing 2 Koningen 2: 19-22  
 
we zingen: “Uw woord omvat mijn leven” Lied 119-A: 1 
 
Schriftlezing Lucas 18: 1-8  
 
we zingen: “k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”  
  Ev. Liedb. 188 
 
overdenking 
 
video: “Heer ik kom tot U” 
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
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inleiding op de doop 
 
we zingen:  “In de schoot van mijn moeder geweven” Lied 780  
 
(tijdens het zingen wordt Levine naar binnen gebracht) 
 
bij de doop  
 
doopgebed   
 
doopvragen 
voorg.:  … 
antw.:  JA, VAN HARTE! 
 
naamgeving, bediening van de doop en handoplegging 
 
aansteken van de doopkaars 
(door ouderling en één van de kinderen)  
 
vraag aan de gemeente   
(we gaan staan) 
voorg.: …  
 Wat is daarop uw antwoord? 
antw.:  JA, VAN HARTE!  
 
we zingen:  “Kind van God gegeven” Lied 781  
 
(we gaan weer zitten)  
 
neerleggen van de doopsteen 
 
overhandiging van het doopgeschenk 
(namens de kerkenraad door ouderling Marian Clarijs   
en vanuit de nevendienst door de kinderen)  
 
  



4 
 

dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE,  
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP DE AARDE. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN, 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,  
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK  
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
TOT IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
collecteaankondiging 
 
slotlied 
(we gaan staan) 
we zingen: "O grote God, die liefde zijt" Lied 838: 1 en 3 
 
zending en zegen 
voorg:  … 
allen: AMEN, AMEN, AMEN! 
 
hand op het hart 
 
orgelspel en mededelingenvideo 
 
 
na de dienst 
Na de dienst is het mogelijk om Arno en Jorine te feliciteren. Ze gaan 
achterin de kerk, bij de overgang naar het Michaëlhuis, staan.  
In het Michaëlhuis wordt aan het buffet koffie geserveerd. Voor de 
kinderen is er vanzelfsprekend limonade. 
Ook wanneer u hier ‘nieuw’ bent of te gast: blijf gerust nog even 
napraten. U bent van harte welkom! 
 


