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  LIEDERENBLAD 
Dankdag 3 november 2021  
Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. P. Both 
Thema:  Dankend doorgaan 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 118 :1 en 7 (Nieuwe psalmberijm). 
1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor altijd stand. 
Laat Israël Hem eer bewijzen: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
Als je de HEER dient, laat je horen: 
‘Zijn liefde houdt voor altijd stand.’ 
 
7. Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 
met groene twijgen in de hand. 
Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor altijd stand. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gebed  
 
Zingende gezegend lied 266 :1 en 2 
1.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. 
 
2.Dank, Vader, dank U wel, 
voor vriendelijke regen, 
zonlicht als metgezel, 
hun huwelijk een zegen; 
uw mededeelzaamheid 
maakt onze harten klaar 
om wereldwijd de oogst 
te delen met elkaar. 
 
Gebed  
 
 

Gezang 350 :1, 2, 3 en 4  
1.God, die leven hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
  
2.Niet voor schuren, die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
  
3.Maar wij rijken, ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
  
4.Wil dan geven, dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 

 Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Genesis 8 :15 - 22 
 
 Verkondiging ‘Dankend doorgaan’ 
 

Hemelhoog 548 (Breng dank aan de…) 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader, 
die ons Jezus zond. 

 
[refrein] 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank. 

 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
Slotlied: Zingende gezegend lied 266 :3 en 4 
3.Dank, Vader, dank U wel, 
hoe moeten wij U loven? 
Herder van Israël, 
wij dansen bij de schoven! 
Graan in het graf gezaaid, 
is nu op uw bevel 
verrezen en gemaaid - 
o Vader, dank U wel. 
 
4.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! 
 
Wegzending 
 
Zegen:   
  
  


