
Woensdag 3 november 2021 

Dankdag voor gewas en arbeid 

 

Voorgangster: ds Idske van der Pol 

Organist: Balt R de Vries 

Koster: André C. Vink 

 

 

Orgelspel 

 

Intochtslied: psalm 67: 1 

1 God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: psalm 67: 2 en 3 

2 De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten,  

hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde,  

die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot  

ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen,  

onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen,  

Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Gebed  

 



Zingen 117d 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 

 

Gedicht van Huub Oosterhuis 

 

Lied 995 

1 O Vader, trek het lot u aan 

van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 

wees met uw kinderen in nood; 

en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 

 

2 O Vader, trek het leed u aan 

van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 

doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 

de God van hun gerechtigheid. 

 

Lezing o.t.: 1 Kronieken 29: 10 – 17  

 

Schriftlied 364: 1, 2, 3 en 4 

1 Hoor Gij ons aan! 

Wij heffen onze handen, 

kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 

waarmee wij dankbaar voor U staan. 

 

2 Uw oog aanschouwt 

ons hier met onze schatten. 

Woont Gij, wie zelfs de hemelen niet bevatten, 

toch in een huis door ons gebouwd? 

 



3 Gij ziet en hoort 

wat onze mond wil spreken, 

het is een stamelend, ontoereikend teken, 

een zwak en machteloos mensenwoord. 

 

4 In stil ontzag 

zijn wij voor U getreden. 

Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 

waak met uw ogen nacht en dag! 

 

Overweging 

 

Lied 719 

1 Loof God voor de vruchten van boomgaard en land, 

loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand, 

de oogst met de hulp van machines volbracht, 

geduldig gedaan met verenigde kracht. 

 

2 Loof God voor de vruchten van over de zee, 

van ver nemen schepen de oogst met zich mee: 

verzonden door buren, hun naam onbekend, 

gegeven door God die ons allemaal kent. 

 

3 Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, 

ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 

voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 

loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt. 

 

4 Loof God voor de vruchten van kennis en brein, 

de drang tot ontdekken van wat er kan zijn: 

voor dromen en daden en alles dat leidt 

tot een wereld van hoop en van menselijkheid. 

 

5 Loof God voor de vruchten van liefde alom, 

van leiders naar volgers maar ook andersom: 

dat ieder geleid wordt, geduldig en goed, 

naar vrijheid en dat men zal worden gevoed. 



Aandacht voor de collecte 

1e Voedselbank 

2e Onderhoudsfonds kerk 

 

Gebeden 

 

Slotlied 978 

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren,    

het vaste land, de onzeekre  zee. 

Van U getuigen dag en nacht.   

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  

 

2 Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3 Gij hebt de bloemen op de velden   

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden    

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis    

van meer dan aards geheimenis. 

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren   

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren    

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed,    

omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegen 

 


