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OPENING 
 
Woord van welkom.  
 
We zingen: uit Lied 161 (Evangelische 
liedbundel) en gezang 448 (Liedboek 
voor de Kerken). Melodie: gezang 20 

(LvdK). 
  
 Komt, laat ons vrolijk zingen 
 tot God die alles schiep. 
 Die bloemen, vissen, vogels 
 uit niets tot leven riep; 
 met nevels als een sluier 
 de groene aarde tooit, 

 zijn dauw als vreugde-parels 
 over de velden strooit.  
 
 Hij die met heerlijkheden 
 de leliën bekleedt, 
 zal ook zijn kind´ren kleden, 
 Hij kent ons lief en leed. 

 Geen schepsel wordt vergeten, 
 Hij houdt het al in stand, 
 die vogels geeft te eten, 
 Hij voedt ons uit zijn hand.  
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Stil gebed.  
 
Votum en groet. 
 
Gebed. 
 
Bezinningsmoment bij de 

oogstdienst. 
 
Dankbaarheid. 
Droogte en regen zijn in Gods hand 
Allicht hebben we dat opgemerkt in 
ons land 
Niet vaak was er zo’n lange droge 
tijd… 

Kunnen we dan nog zeggen: “Het is 
God die het leidt”? 
Buigen onze knieën voor onze Heer? 
Als dank voor het gegeven weer? 
Als teken van zorg wordt in oktober 
het gras bijeen vergaard… 
Roem en dank uw God, Hij is het die u 

in alle tijden wel bewaart! 
 

Bert Willems. 
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We zingen: lied 347 vers 1 en 3 
(bundel ´Weerklank´ - melodie lied 
162 Evangelische Liedbundel).  
 
O God van hemel, zee en aard, 
die ons voor ramp en onheil spaart, 
worde door U de dank aanvaardt, 

voor wat U geeft! 
 
Voor vreed´ en vreugd in eigen huis, 
voor blijde dagen zonder kruis 
en zonder angst en stormgebruis, 
als U dit geeft. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5 
 

Dankdag voor de oogst. 
 
Oogsttijd is gekomen. 
't Voorwerk heeft de boer gedaan. 
Op het veld en in de kassen 
rijpten velerlei gewassen. 
Dat is niet vanzelf gegaan: 

't Groeigeheim, dat blijft bestaan. 
 
Oogsttijd is gekomen 
God is goed voor ons. 
Vul de silo's, kelders, schuren. 
Vier het feest met vriend en buren. 
Dank de Schepper, eens vooral, 
die was en is en komen zal. 

 
Lydia Dorlas. 

 
We zingen: lied 347 vers 2 (bundel 
´Weerklank´ - melodie lied 162 ELB). 
  
Voor bloem en vrucht, voor boom en 

plant, 
voor d´ oogst, die rijpte op het land, 
voor ied´re zegen, die uw hand 
aan mensen geeft. 
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Dankdag. 
 
Een aarde woest en leeg 
Werd tot een tuin vol leven 
Die ook nog mensen kreeg, 
Pachters door God gegeven. 
  

Ze zaaien, maaien wel 
Ze werken hard op ’t veld 
of met een hersencel; 
oogsten meer of minder geld. 
  
Trots zijn ze bovendien 
Ze hebben zo veel bereikt. 
Maar minder wordt gezien 

Dat God veel heeft aangereikt. 
  
Daarom dus dankdag; één dag per jaar 
Niet alles op jezelf betrekken. 
Want Hij zette alles voor ons klaar 
Wij moesten het alleen ontdekken. 
 

Dirk Vethaak. 
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We zingen: lied 347 vers 4 en 6 
(bundel ´Weerklank´ - melodie lied 
162 ELB).  
 
Voor zielen, Heer, door U bevrijd, 
voor ´t Vaderhuis, uw kind bereid – 
wat schenken w´ U uit dankbaarheid 

voor wat U geeft? 
 
Neem dan ons leven, geld en goed; 
wij treden U, Heer, tegemoet 
met weinig of met overvloed, 
al naar U geeft. 
 
Woorden van bemoediging: uit 

Kolossenzen 3.  
 
13 Zoals de Heer u vergeven heeft, 
moet u elkaar vergeven.  
15 Laat in uw hart de vrede van 
Christus heersen, want daartoe bent u 
geroepen als de leden van één 

lichaam. Wees ook dankbaar.  
17 Doe alles wat u zegt of doet in de 
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, 
de Vader, dankt door Hem. 
We zingen: Psalm 95 vers 1 en 3. 
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Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met 
verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 

 
Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Kindermoment.  
 
Verkondiging (inleiding).  
 
Uit de bijbel: Markus 12 vers 41 – 44. 

41 Jezus ging tegenover de offerkist 
zitten en keek hoe de mensen er geld 
in wierpen. Veel rijken gooiden veel 
geld in de kist.  
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42 Er kwam ook een arme weduwe, 
die er twee muntjes in gooide, ter 
waarde van niet meer dan een 
quadrans.  
43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei 
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze 
arme weduwe heeft meer in de 

offerkist gedaan dan alle anderen die 
er geld in hebben gegooid;  
44 want die hebben gegeven van hun 
overvloed, maar zij heeft van haar 
armoede alles gegeven wat ze had, 
haar hele levensonderhoud.’ 
 
Verkondiging (vervolg).  

 
Zingen: Psalm 66 vers 3 en 5. 
 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wank'len heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
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Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 

aanvaard het, neem mijn offer aan. 
 
Inzameling van gaven. 
 
Eerste dankgebed.  
 
We zingen: lied 266 vers 1 (bundel 
´Zingende gezegend´ - melodie lied 

704 Nieuwe Liedboek).  
 Dank, Vader, dank U wel, 
 voor heel dit lieve leven: 
 voedsel in overvloed, 
 genoeg om weg te geven; 
 de lente, fris en groen, 
 de zomer, goud en geel, 

 de vrucht van dit seizoen 
 is ons alleen te veel.  
 
Tweede dankgebed.  
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We zingen: lied 266 vers 4 (bundel 
´Zingende gezegend´ - melodie lied 
704 Nieuwe Liedboek). 
  
 Dank, Vader, dank U wel, 
 voor overvolle manden, 
 vruchten van samenspel, 

 het werk van onze handen; 
 wij leggen onze dank 
 als offergave neer, 
 want heel ons leven is 
 geschenk van U, o Heer! 
 
Derde dankgebed.  

 
We gaan staan. 
 
We zingen: lied 704 vers 1 (Nieuwe 
Liedboek).  
 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. 
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Zegen. 
 
We zingen: lied 704 vers 3 (Nieuwe 
Liedboek).  
 
 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. 
 
 

 
 
 
 
Graag vragen wij u om mee te helpen 
de fruitbakjes te bezorgen. 


