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Liturgie Dankdag voor gewas en arbeid  

op 2 november 2022 aanvang 19:30 uur    
in de Nienoordkapel 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Dhr. Reitsema 

 
- ORDE VAN DIENST I 

 

- Vooraf mogelijk: spelen of zingen 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. 
 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 “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. 
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2.  Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 

- Bemoediging 
 

V: Helpen doet de Heer onze God 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft over grenzen heen 
G: Die niet loslaat wat hij begonnen is. 

 
- Drempelgebed 

 
- Groet 

V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 

 

- Vervolg aanvangslied: Psalm 65: 6 “Gij kroont het jaar van uw genade” 
 

6.  Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 

 
- Kyriëgebed 

 

- Zingen: Lied 274 “Wij komen hier ter ere van uw naam” 
 

1.  Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied.  
 

2.  Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt.  
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3.  Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 

- DIENST VAN DE SCHRIFT 
 

- Gebed van de dag 
 

- Lezing uit het Oude Testament: Psalm 67 NBV 
 
1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 
2God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela 
3dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 
4Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 
5Laten de naties juichen van vreugde, 
want u bestuurt de volken rechtvaardig 
en regeert over de landen op aarde. sela 
6Dat de volken u loven, God, 
dat alle volken u loven. 
7De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
God, onze God, zegent ons. 
8Moge God ons blijven zegenen, 
zodat men ontzag voor hem heeft 
tot aan de einden der aarde. 
 

- Lied: Psalm 67: 1 en 3 “God zij ons gunstig en genadig” 
 

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. 
 

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. 
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- Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 17: 11-19 
 

In het grensgebied van Samaria 
11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en 
Galilea. 12Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen 
tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13Ze 
verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 
Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze 
gingen werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde 
terug en loofde God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te 
danken. Het was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? 
Waar zijn de negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te 
bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en 
ga. Uw geloof heeft u gered.’ 
 

- Lied: 245 “ ‘k Wil U, o God mijn dank betalen” 
  
1. ’k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woud mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgde Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 

 
2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 

uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Dez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 

- Uitleg en verkondiging 
 

- Orgelspel 
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- Lied: 719 “Loof God voor de vruchten van boomgaard en land” 
 

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. 

 

- DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

- Collecte 
 

- Gebeden Na iedere intentie… 
 

 V: Zo bidden we samen zingend: 
  G: lied 367e 
 

e. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Stil gebed 
Onze Vader 

 
- Slotlied: Lied 981 “Zolang er mensen zijn op aarde”: 1, 2 en 3 

 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 

 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
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3. Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

- Zending en zegen 
 

Beantwoord met: 
G: AMEN 
 


