
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 november 2022 om 19.30 uur 
Dankstond voor Gewas en Arbeid 
Voorganger: dominee Wieger Baas 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge 
Diaken van dienst: Erwin van Beem 
Lector: Hijlke Wierenga 
Organist: Hylke van der Heide 
Collecten: 1. Werelddiaconaat; 2. Vorming & 
toerusting 
Kerk TV: Harko Rutgers 
 
Klavierbespeling 
 
Welkom en mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Openingslied: NLB Lied 150a: 1, 2, 3, 4 
150a:1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
150a:2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
150a:3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
150a:4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Stilte 
 
woorden aan het begin 
 
Zingen NLB Lied 218: 2, 3, 4, 5 
218:2 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
218:3 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
218:4 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
 

218:5 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
We bidden samen om het Licht van God  
 
In de Bijbel lezen we Prediker 4: 7 - 16 
Beter met zijn tweeën dan alleen 
7Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder 
de zon, en ook dat is leegte. 8Iemand is helemaal 
alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch 
zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar 
rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en 
ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat 
is enkel leegte en een trieste zaak. 9Je kunt beter met 
zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – 
samen zwoegen loont. 10Wanneer twee vrienden 
samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander 
hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val 
komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die 
hem op de been helpt. 11Wanneer je bij elkaar slaapt, 
geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die 
alleen slaapt het ooit warm? 12En iemand die alleen is 
kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen 
wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord 
dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te 
trekken. 
 
Beter jong en wijs dan oud en dwaas 
13Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan 
een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede 
raad. 14Er was een jongen die gevangenzat, maar 
vrijkwam om een oude koning op te volgen. En dat 
terwijl hij in diens rijk als een onbeduidend iemand 
was geboren. 15Ik zag dat iedereen hem volgde. Al 
het volk onder de zon liep die jongen achterna die in 
opstand kwam tegen de oude koning. 16Er kwam 
geen einde aan de stoet van zijn bewonderaars. Maar 
later zal er niemand zijn die nog een goed woord voor 
hem overheeft. Je ziet, ook dit is niets dan lucht en 
najagen van wind. 
 
Zingen NLB Lied 364 
364:1 
Hoor Gij ons aan! 
Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 
364:2 
Uw oog aanschouwt 
ons hier met onze schatten. 
Woont Gij, wie zelfs de hemelen niet bevatten, 
toch in een huis door ons gebouwd? 
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364:3 
Gij ziet en hoort 
wat onze mond wil spreken, 
het is een stamelend, ontoereikend teken, 
een zwak en machteloos mensenwoord. 
364:4 
In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 
364:5 
Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
364:6 
O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 
 
Overdenking  
 
Thema: “SAMEN STAAN WE STERKER DAN 
ALLEEN” 
 
Orgelspel 
 
Zingen NLB Lied 978: 1, 2, 3, 4 
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 onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
978:2 
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. 
 
978:3 
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. 
978:4 
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. 
 
We danken en zeggen onze gebeden: 
In de stilte brengen we onze dank voor God  
we sluiten af met het gezamenlijk gesproken Onze 
Vader  
 
 

De collecten straks bij de uitgang  
Dankdagcollecte - Pakistan 
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze 
boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw 
werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun 
familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met 
een training en startkapitaal om een onderneming te 
starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of 
melk, of in het repareren van fietsen of mobiele 
telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, 
krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren 
en hun inkomen te verhogen. Meer informatie over dit 
collectedoel.  
 
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze 
boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw 
werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun 
familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met 
een training en startkapitaal om een onderneming te 
starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of 
melk, of in het repareren van fietsen of mobiele 
telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, 
krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren 
en hun inkomen te verhogen. 
 
Wat betekent dit project voor Framan? 
Framan Manzoor, vader van drie kinderen, heeft 
samen met zijn vrouw een klein stukje grond. Toch 
stond het water hen de afgelopen jaren aan de lippen. 
De opbrengsten liepen terug, maar de kosten stegen 
door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en door de 
huur van een irrigatie-installatie en tractor. Noad, de 
lokale partnerorganisatie van Kerk in Actie, leert 
Framan en andere boeren alternatieve 
landbouwmethoden aan, waarbij de bodem niet 
uitgeput raakt en de opbrengsten weer stijgen. 
Framans land levert nu zoveel op dat hij niet alleen 
zijn gezin kan onderhouden, maar zelfs groente kan 
verkopen.  
 
Slotlied: NLB Lied 245: 1, 2, 3 
245:1 
’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. 
245:2 
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. 
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245:3 
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. 
 
Zegenbede 
Moge God ons zegenen met wijsheid 
om voor de aarde te zorgen. 
Moge God ons zegenen met liefde 
om nieuw leven voort te brengen. 
Moge God ons zegenen met hoop 
om te werken 
aan een nieuwe aarde 
in het licht van de eeuwigheid. 
 
NLB Lied 415: 3  
415:3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


