
Dankdag 

2 november 2022   
 
Voorganger: Ds Edjan Westerman 
Ouderling van dienst: Peter Kersloot 
Organist: Johan van der Zwaard 

 

Danken: opdracht, medicijn en leerschool 
  

Begin 
Welkom + mededelingen 
Zingen:  Psalm 136:1,2,12,13  
1    
Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2    
Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 

12    
Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13    
Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Persoonlijk gebed 
Woord van afhankelijkheid + Groet 
 

Dankdag 2022 : … kleine mensen in een groots heelal …! 
Inleiding (met foto’s) 
 
Zingen:  Gezang 44:1,3 (LvK) – Dankt, dankt nu allen God 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

  



3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Het Woord van God 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezen:  1 Thessalonicenzen 5:1-11 en 17-24 (NBG-1951)  
Gods boodschap  Danken: opdracht, medicijn en leerschool 
   (tijdens de preek nog lezen: Habakuk 3:17-19) 
Zingen: Evangelische Liedbundel 56:1,2,3 – Al zou de vijgenboom 
1 
Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok 
zijn; 
toch zal mijn beker overvloeien, 
want Jezus schenkt mij 
vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen 
vruchten, 
ontbreekt het koren op het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te 
duchten, 
Die zelfs mijn hoofdhaar heeft 
geteld. 

 
 
2 
Al loopt geen schaap meer in de 
weide 
en staat geen rund meer in de stal; 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
Die is, Die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der 
hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan Zijn beloften binden 
en word met Zijn gezag bekleed. 

 
3 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal ze met Gods Woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, 
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen: 
de Here Here is mijn kracht. 
En ied're vijand zal zich buigen 
voor Hem Die alles heeft volbracht. 
 
  



Onze dank aan God en onze gaven 
Inleidend woord 
Zingen:  Psalm 65:1,5 – De stilte zingt U toe, o HERE 
1    
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich 
wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

5    
Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

 
Dankgebeden voor Gewas en Arbeid  
Zingen: Opwekking 733 (couplet 2 + 2x het refrein) – Heer, vol geduld  
Heer vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 2x: 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Inzameling  
 
Gezegend  
Zingen:     Evangelische Liedbundel 7a – De Heer is mijn herder 
1 
De Heer is mijn herder en geen 
ding 
ontbreekt mij naar zijn wil; 
Hij schenkt mij rust in grazig land, 
aan waat'ren klaar en stil. 

2 
Hij is het, die mijn ziel verkwikt 
en die mijn schreden leidt 
in rechte sporen om de eer 
zijns naams in eeuwigheid. 

  



3 
Al ga ik door een duister dal, 
ik vrees geen kwaad, want Gij 
zijt altijd met mij en uw stok 
en staf vertroosten mij. 

4 
Gij zijt het, die mijn dis bereidt 
voor 't oog van wie mij krenkt; 
die zalft mijn hoofd en mij een kelk 
tot overvloeiens schenkt. 

5 
Zo zullen heil en goedheid groot 
mij volgen dag aan dag, 
en ik verkeer in 's Heren huis, 
waar 'k eeuwig wonen mag. 
         
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 

 


